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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 036/2020  
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2021 
 

Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Carlinda, Estado de Mato Grosso, na 
sede da Prefeitura Municipal de Carlinda, de um lado o MUNICÍPIO DE CARLINDA, 
ESTADO DE MATO GROSSO, inscrita no CGC/MF sob o nº. 01.617.905/0001-78, neste 

ato representado pela Prefeita Municipal, a Sra. CARMELINDA LEAL MARTINES 
COELHO, Prefeita Municipal, portadora da Cédula de Identidade Nº. 1165982-3 SSP/MT e 
do CPF Nº. 854.225.171-72, residente e domiciliada na Estrada F Comunidade São 

Francisco, zona rural, município de Carlinda - MT, doravante denominado “MUNICÍPIO”, 
e do outro lado a empresa AMP HOSPITALAR EIRELI inscrita no CNPJ sob o n.º 
16.698.619/0001-51, estabelecida na Av. Guarapari, nº 127 Quadra 29 Lote 08, bairro 
Jardim Atlântico, no município de Goiânia/GO, CEP 74.343-020, contato através do 

telefone (62) 3207-3031 e e-mail amphlicita02@gmail.com neste ato representada pelo 

Sr. Antonio Pinto da Costa portador do RG nº. 1130432 SSP/GO e CPF Nº. 229.271.581-34 

doravante denominada “PROMITENTE FORNECEDORA”, nos termos do artigo 15 da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, da Lei Federal nº. 10.520/2002, Decreto Municipal 
nº. 500/2013 e demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº. 036/2020, para REGISTRO DE PREÇOS, firmam a presente Ata de 
Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações 
posteriores e as condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

 
1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARLINDA – MT:  
 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID QUANT MARCA 
VALOR 
UNIT. 

VALOR TOTAL 

7 50198 

AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL EXTRA CURTA: 
Especificação Técnica: agulha trifacetada, 
siliconizadas, paredes finas, apirogênicas, 
esterilizadas por peróxido de etileno. indicada para 
aplicação de anestésicos injetáveis; validade de 5 
anos após fabricação. Caixas com 100 unidades 

CAIXA 15 PROCARE R$34,00 R$510,00 

11 50223 

ALAVANCA NUMERO 303: Especificação Técnica: 
extremidade de superfície irregular, confeccionada 
em aço inoxidável , passível de esterilização em 
meios físico-químicos, embaladas individualmente. 

UNID 6 CASSIFLEX R$22,40 R$134,40 

12 50213 

ALAVANCA RETA APICAL: Especificação Técnica: 
confeccionada em aço inoxidável passível de 
esterilização contendo marca comercial e 
procedência de fabricação. 

UNID 15 CASSIFLEX R$22,40 R$336,00 

17 872419 
ANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAÍNA 2% COM 
EPINEFRINA 1:100.00. Caixa com 50 tabletes de 1.8ml 
cada 

CAIXA 10 DFL R$82,90 R$829,00 

19 50206 
ANESTÉSICO INJETÁVEL MEPIVACAÍNA 2% c/  
EPINEFRINA: Especificação Técnica: anestésico 

CAIXA 50 DLA R$111,00 R$5.550,00 
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injetável local com vaso constritor: Epinefrina 1; 
100.000; indicado para procedimentos de prolongada 
duração; com data de fabricação, validade e lote. 
Caixa com 50 tabletes de 1.8ml cada 

23 50227 
APLICADOR DUPLO DE DYCAL: Especificação Técnica: 
produzido em aço inoxidável AISI 304 2 AISI 420, 
tamanho: 16 cm. 

UNID 10 PRATA R$11,00 R$110,00 

29 50229 

BROCA CIRURGICA TRONCO CÔNICA HASTE LONGA 
702 P/ ALTA ROTAÇÃO: Especificação Técnica: 
produzida em aço carbide. No formato tronco-cônico. 
Com ponta ativa (0,8mm de diâmetro). Cor prata. 
Alta rotação.  

UNID 30 ANGELUS R$10,57 R$317,10 

30 50234 

BROCA ENDO Z 21MM: Especificação Técnica: broca 
tronco-cônica de aço carbide para alta rotação com 
extremidade inativa. A parte da broca possui cor 
dourada. Alta rotação. 

UNID 3 ANGELUS R$24,90 R$74,70 

34 50238 

CIMENTO DE HIDROXIDO DE CÁLCIO: Especificação 
Técnica: kits com 1 tubo de pasta base 13g e 1 tubo 
de pasta catalizadora 11g e um bloco para mistura. É 
indicado para capeamento pulpar e forramento de 
cavidade dentária, com data de fabricação, validade e 
lote. 

UNID 10 DENTSPLY R$20,25 R$202,50 

37 50240 

COLETOR PERFURO CORTANTE ALÇA DUPLA PARA 
TRANSPORTE 13 LITROS: Especificação Técnica: 
coletor de perfuro cortante com alça dupla para 
transporte, com trava de segurança, revestimento 
interno, de acordo com a NBR 13853, capacidade 13 
litros. 

UNID 16 DESCARBOX R$4,50 R$72,00 

38 50242 

COMPASSO DE WILLIS INOX: Especificação técnica: 
instrumento cirúrgico articulado não cortante, e 
produzido em aço inoxidável AISI-420. Utilizado para 
determinar dimensão vertical de oclusão.  

UNID 2 ORTOCENTRAL R$40,00 R$80,00 

41 50244 

CUNHAS ANATOMICAS DE MADEIRA COLORIDAS: 
Especificação Técnica: indicadas com a função 
mecânica de adaptar matrizes e/ou afastar os dentes 
adjacentes. Produzida em madeira especial. Possuem 
formato anatômico da ameia sem farpas, tingidas 
com pigmentos atóxicos disponíveis em 5 tamanhos. 
Caixa com 100 unidades 

CAIXA 10 IODONTOSUL R$9,90 R$99,00 

53 50258 

ESPÁTULA PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL 
TITANIO TIPO 1: Especificação Técnica: de aço 
inoxidável e titânio, antiaderente, para manipulação 
de resina fotopolimerizavel. 

UNID 30 INDUSBELLO R$48,00 R$1.440,00 

54 50259 

ESPÁTULA PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL 
TITANIO TIPO 2: Especificação Técnica: de aço 
inoxidável e titânio, antiaderente, para manipulação 
de resina fotopolimerizavel. 

UNID 30 INDUSBELLO R$50,00 R$1.500,00 

55 50260 

ESPÁTULA PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL 
TITANIO TIPO 3: Especificação Técnica: de aço 
inoxidável e titânio, antiaderente, para manipulação 
de resina fotopolimerizavel. 

UNID 30 INDUSBELLO R$50,00 R$1.500,00 

57 50265 

ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGEN HIDROLIZADO 
(GELATINA) LIOFILIDADA 1CM: Especificação Técnica: 
esponja hemostática, obtida de gelatina liofinizada 
de origem porcina (100% gelatina porcina) 
esterilizada por raios gama, pesando não mais de 
10mg, completamente reabsorvível pelo organismo e 
desenvolvida para uso diário, indicada em cirurgia 
devido ao seu grande poder hemostático e 
cicatrizante. Blister com 10 unidades. Validade de 2 
anos após fabricação. 

CAIXA 15 MAQUIRA R$45,90 R$688,50 
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59 50270 
FIO DE SUTURA AGULHADO 4-0: Especificações 
Técnicas: embalagem com 24 unidades com agulha ½ 
CT 1,7 cm. 

UNID 30 TECHNEW R$30,99 R$929,70 

60 50271 
FIO DE SUTURA AGULHADO 5-0: Especificações 
Técnicas: embalagem com 24 unidades com agulha ½ 
CT 1,7 cm. 

UNID 30 TECHNEW R$32,90 R$987,00 

62 50269 
FITA INDICADORA: Especificidade Técnica: em papel 
crepado, adesiva, para altoclave, na medida de 19 
mm x 30 m. acondicionado em rolo com 30 metros. 

UNID 15 POLITAPE R$3,13 R$46,95 

65 50275 
FORCEPS INFANTIL N° 01: Especificação Técnica: 
instrumento cirúrgico em aço inoxidável. 

UNID 6 PRATA R$69,99 R$419,94 

66 50277 
FORCEPS INFANTIL N° 02: Especificação Técnica: 
instrumento cirúrgico em aço inoxidável, embalagem 
com 1 unidade. 

UNID 6 PRATA R$69,99 R$419,94 

67 50278 
FORCEPS INFANTIL N° 03: Especificação Técnica: 
instrumento cirúrgico em aço inoxidável, embalagem 
com 1 unidade. 

UNID 6 PRATA R$69,99 R$419,94 

68 50272 

FORCEPS N° 16: Especificação Técnica: cabo 
anatômico contendo inscrição no n° e marca, 
confeccionado em aço inoxidável com acabamento e 
polimento, passível de esterilização em meios físicos-
quimicos. Embalado individualmente. 

UNID 9 PRATA R$69,99 R$629,91 

69 50274 

FORCEPS N° 18 R: Especificação Técnica: cabo 
anatômico contendo inscrição no n° e marca, 
confeccionado em aço inoxidável com acabamento e 
polimento, passível de esterilização em meios físico-
químicos. Embalado individualmente. 

UNID 12 PRATA R$69,99 R$839,88 

70 50276 

FORCEPS N° 18L: Especificação Técnica: cabo 
anatômico contendo inscrição no n° e marca, 
confeccionado em aço inoxidável com acabamento e 
polimento, passível de esterilização em meios físico-
químicos. Embalado individualmente. 

UNID 12 PRATA R$69,99 R$839,88 

71 50273 

FORCEPS N° 65: Especificação Técnica: cabo 
anatômico contendo inscrição no n° e marca, 
confeccionado em aço inoxidável com acabamento e 
polimento, passível de esterilização em meios físico-
químicos. Embalado individualmente. 

UNID 10 PRATA R$69,00 R$690,00 

72 50279 

FOTOPOLIMERIZADOR: Especificação técnica: diodos 
emissores de luz (LED) personalizados de amplo 
espectro para produzir luz de alta intensidade entre 
395nm e 480 nm. Sem fio, com peça de mão tipo 
pistola ou revolver, confeccionado em  material 
plástico. Peça de mão com design ergonômico, 
ponteira com fibra óptica, proteção ocular, sistema 
de proteção térmica, sinal sonoro a cada 10 seg, 
sobre o tempo ajustado no timer. Lâmpada halogena, 
exaustor silencioso, emissão luminosa que garante 
polimerização adequadas de resinas compostas. Luz 
com 600 mw, bivolt. Garantia de 1 ano. 

UNID 3 MICRODONT R$825,00 R$2.475,00 

78 50287 
LIMA PARA OSSO: Quantidade: Especificação Técnica: 
instrumento em aço inoxidável, AISI 304 e AISI 420; 
18cm. Utilizada para remodelar osso.  

UNID 2 CASSIFLEX R$33,00 R$66,00 

95 50308 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 10CM X100M 
PARA ESTERILIZAÇÃO: Especificação Técnica: bobina 
para esterilização em autoclave, confeccionado em 
poliéster com polipropileno indicadores do processo 
de esterilização ( para oxido de etileno e vapor) 
especificação de medida impresso na bobina triplo 
sistema de selagem papel grau cirúrgico com 
porosidade controlada, gramatura superior a 
60g/cm2 , validade 36 meses após a fabricação. 

ROLO 30 HOSPFLEX R$44,02 R$1.320,60 
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96 50307 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 12CM X100M 
PARA ESTERILIZAÇÃO: Especificação Técnica: bobina 
para esterilização em autoclave, confeccionado em 
poliéster com polipropileno indicadores do processo 
de esterilização ( para oxido de etileno e vapor) 
especificação de medida impresso na bobina triplo 
sistema de selagem papel grau cirúrgico com 
porosidade controlada, gramatura superior a 
60g/cm2 , validade 36 meses após a fabricação. 

ROLO 30 HOSPFLEX R$52,30 R$1.569,00 

97 50309 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 15CM X100M 
PARA ESTERILIZAÇÃO: Especificação Técnica: bobina 
para esterilização em autoclave, confeccionado em 
poliéster com polipropileno indicadores do processo 
de esterilização ( para oxido de etileno e vapor) 
especificação de medida impresso na bobina triplo 
sistema de selagem papel grau cirúrgico com 
porosidade controlada, gramatura superior a 
60g/cm2 , validade 36 meses após a fabricação. 

ROLO 40 HOSPFLEX R$62,50 R$2.500,00 

102 50310 

PASTA PROFILÁTICA TUBO SEM ADIÇÃO DE ÓLEO 
90G: Especificação técnica: formula sem óleo possui 
flúor e sabor tutti frutti indicado na limpeza 
profilática para remoção de manchas exógenas, 
placas, matéria alba e resíduos orais. Tubo com 90g 

UNID 30 ALLPLAN R$6,25 R$187,50 

104 50312 

PINCEL APLICADOR TIPO MICROBRUSH: Especificação 
técnica: os aplicadores dobram até 90° que permite a 
aplicação precisa em áreas de difícil acesso; em fibras 
não absorvente e resistentes a abrasão, pote c/ 100 
unidades. 

CAIXA 50 FGM R$9,00 R$450,00 

105 50315 
PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA ALTA 
ROTAÇÃO N° 1034:Especificação Técnica: haste com 
listra azul ou branca. Alta rotação.   

UNID 50 MICRODONT R$2,50 R$125,00 

107 50316 
PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA ALTA ROTAÇÃO 
1011: Especificação Técnica: haste com listra azul ou 
branca. Alta rotação. 

UNID 50 MICRODONT R$1,69 R$84,50 

108 50318 
PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA ALTA ROTAÇÃO 
1012: Especificação Técnica: haste com listra azul ou 
branca. Alta rotação. 

UNID 50 MICRODONT R$2,00 R$100,00 

109 50320 
PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA ALTA ROTAÇÃO 
1013: Especificação Técnica: haste com listra azul ou 
branca. Alta rotação. 

UNID 50 MICRODONT R$1,69 R$84,50 

110 50321 
PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA ALTA ROTAÇÃO 
1014: Especificação Técnica: haste com listra azul ou 
branca. Alta rotação.  

UNID 50 MICRODONT R$1,69 R$84,50 

120 50339 
PONTA P/ ALTA ROTAÇÃO N° 329: Especificação 
Técnica: haste com listra azul ou branca. Alta rotação.  

UNID 50 ANGELUS R$6,75 R$337,50 

121 50338 
PONTA P/ ALTA ROTAÇÃO N° 331L: Especificação 
Técnica: haste com listra azul ou branca. Alta rotação.  

UNID 50 ANGELUS R$5,94 R$297,00 

123 50340 
PORTA AMÁLGAMA DE PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL: 
Especificação Técnica: confeccionado em plástico 
autoclavável. 

UNID 3 MAQUIRA R$11,80 R$35,40 

134 50356 
SERINGA CARPULE COM REFLUXO: Especificação 
Técnica: seringa carpule com refluxo, tamanho 
12,5c,, confeccionada em aço inox. 

UNID 20 CASSIFLEX R$29,00 R$580,00 

136 50357 

SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA: Especificação técnica: 
solução hemostática à base de cloreto de alumínio, 
ação adstringente e possui epinefrina em sua 
composição. Indicada para uso em pequenas 
cirurgias e nos casos onde um controle de 
sangramento se faz necessário. Registro na Anvisa. 
Frasco com 10ml 

UNID 6 BIODINAMICA R$16,00 R$96,00 

140 50362 TESOURA CIRURGICA PONTA FINA CURVA 11,5 CM: UNID 20 WILCOS R$22,00 R$440,00 
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Especificação Técnica: produto em aço inox AISI 304 
e AISI 420. Tamanho 9/12cm. 

VALOR TOTAL R$30.498,84 

 
1.2. A descrição detalhada, contendo as especificações dos produtos e suas peculiaridades 
estão discriminadas no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento Convocatório e 

deverão ser minuciosamente observadas pelas licitantes. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

2.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços órgãos ou entidades da Administração 
que não tenham participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, 
desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 

condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Federal nº. 10.520/02 
e no Decreto Municipal nº. 500/2013. 
 

2.2. Caberá ao fornecedor detentor do registro na Ata de Registro de Preço, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não 
seja prejudicial às obrigações anteriormente assumidas. 

 
2.3. Os Órgãos ou Entidades da administração pública municipal não participantes poderão 
utilizar até 100% dos quantitativos registrados na ata de registro de preços decorrente 

deste certame, nos termos do artigo 21, § 2º do Decreto Municipal nº. 500/2013. 
 

2.4. Os quantitativos decorrentes das adesões à ata de registro de preços efetuadas por 
Órgãos não participantes, não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo 
de cada item registrado na Ata de Registro de Preço decorrente deste certame, constantes 

no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 
 
2.5. O Município de Carlinda será o órgão responsável pelos atos de controle e 

administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação, por meio da 
Secretaria de Administração e Finanças. 
 

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. 
 

2.7. 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. 
2.7.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da 

ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 
DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
3.1. A presente ata de registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da 

data de 26/01/2021 até 26/01/2022.  
 
3.2. Nos termos do §4º, do artigo 15, da Lei Federal nº. 8.666/93, durante o prazo de 

validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Carlinda não será obrigado à 
aquisição, exclusivamente por seu intermédio, o objeto referido na cláusula primeira, 
podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse 

fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 
 
3.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às 

cláusulas e condições constantes do edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 036/2020, 
que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de 
transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

DO PAGAMENTO 

 
4.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo mínimo de 15 (quinze) e máximo de 30 

(trinta) dias, contados a partir da entrega do produto solicitado e emissão da referida Nota 
Fiscal, devidamente atestada pelo fiscal responsável. 
4.1.1. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação 

da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais 
das referidas certidões: 
a) Certidão do FGTS/CRF;  

b) Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais;  
c) Dívida Ativa da União;  
d) Certidão negativa de débito, relativos às contribuições previdenciárias. 

 
4.2. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em 
total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 

 
4.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 

aplicação da penalidade. 
 
4.4. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 

 
4.5. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no procedimento licitatório. 
 
4.6. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de 

liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 
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penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 
preços ou correção monetária. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

DA ENTREGA E DO PRAZO 
 
5.1. A empresa vencedora deverá entregar os produtos na quantidade e especificações 

contidas na solicitação da Secretaria competente, conforme solicitado pelo departamento 
responsável da PREFEITURA. 
 

5.2.  A entrega dos produtos deverá ser feita no local indicado na solicitação pela Secretaria 

competente, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data do 
recebimento da requisição, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, 

devidamente justificado pelo licitante/contratado e acatado pela Prefeitura. 
5.2.1. Em caso de emergência os mesmos deverão ser entregues em até 03 (três) dias 
úteis. 

 
5.3. Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues conforme solicitado pelo 
departamento responsável da PREFEITURA. 

5.3.1. No ato da entrega, a contratada deverá trazer descrito na parte exterior das 
embalagens o número da Nota Fiscal a que se refere, para agilidade na conferência por 

parte do Setor responsável. 
5.3.2. No campo “Observação” da Nota fiscal deverá conter o número da Ordem de 
Fornecimento expedida pela solicitante, ao qual a Nota Fiscal se refere.  

 
5.4. A PREFEITURA terá o prazo de até 05 (cinco) dias para aceitar os produtos fornecidos 
pela CONTRATADA, sendo que o objeto deste Edital será recebido da seguinte forma: 

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de conformidade com as 
especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital e da proposta da 
Contratada; 

b) Definitivamente, na forma do inciso I, alínea “b” do art. 73, da Lei nº. 8.666/93, por 
servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após a comprovação de adequação do objeto aos 

termos contratuais; 
c) Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos. DEISE 
 

5.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às 

suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
 

5.6. A marca dos produtos cotados não poderá ser substituída no decorrer do contrato, 
mesmo que sejam por produtos de qualidades equivalentes. 
 

5.7. O transporte e a descarga dos bens correrão por conta da CONTRATADA, sem 
qualquer custo adicional a Prefeitura. 
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5.8. A ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses contados a partir da 

data de assinatura da referida ata de registro. 
5.8.1. As vigências da Ata de Registro de Preços e dos contratos administrativos dela 

derivados são autônomas e independentes entre si. O contrato administrativo celebrado em 
decorrência e durante a vigência do Registro de Preços rege-se pelas normas estampadas 
na Lei de Licitações, podendo ter seu prazo prorrogado, desde que as situações fáticas de 

prorrogação se enquadrem nos permissivos delineados no artigo 57, da Lei 8.666/1993. 
 

CLÁUSULA SEXTA 

DAS OBRIGAÇÕES 
 
6.1. Do Município: 

6.1.1. Proceder ao pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
6.1.2. A fiscalização e acompanhamento do contrato serão de responsabilidade desta 

Prefeitura Municipal, através do fiscal de contrato responsável pelos produtos; 
6.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 
6.1.4. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão 

devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que 
motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas 
fiscais/faturas; 

6.1.5. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas 
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento; 
6.1.6. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças 

serão de responsabilidade do Contratado. Assim como não responderá por quaisquer 
compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução 
do presente Termo de Contrato. 

 
6.2. Da Detentora da Ata: 
6.2.1. A Contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos 

e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes 
da boa e perfeita execução do objeto; 
6.2.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 

e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 
fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência 
e prazo de garantia ou validade; 

6.2.3. 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); 

6.2.4.  Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 
6.2.5. 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; 
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6.2.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 
6.2.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
7.1. As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas 
pela retirada da nota de empenho ou Nota de Autorização de Despesa pela detentora. 

 
7.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes 

estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
7.3. Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a 

qual deverá ser feita através de nota de empenho ou Nota de Autorização de Despesa. 
 
7.4. A empresa fornecedora, quando do recebimento da nota de empenho, deverá colocar, 

na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além 
da identificação de quem procedeu ao recebimento. 

 
CLÁUSULA OITAVA 
DAS PENALIDADES 

 
8.1. O atraso injustificado na entrega sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à 
multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por 

cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº. 8666/93, sobre o valor do contrato/ARP. 
8.1.2. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir 
com a Prefeitura Municipal de Carlinda/MT e poderá cumular com as demais sanções 

administrativas, inclusive com a multa prevista no item 8.2, “b”. 
 
8.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial no fornecimento do produto, objeto desta 

licitação, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas 
previstas no artigo 87 da Lei nº. 8.666/93: 
a) Advertência por escrito; 

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total do contrato/ARP; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Carlinda/MT, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que 
em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo 

temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 
87 da Lei nº. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei nº. 10.520/2002. 
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8.3. Se a Fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis contados da intimação por parte da Prefeitura Municipal de Carlinda/MT, o respectivo 
valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura; 

 
8.4. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores 
a serem pagos pelo município, ou recolhidos em favor do município, ou deduzidos da 

garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e 
cobrados judicialmente. 
 

8.5. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude 
ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos 
cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer 

das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente: 
8.5.1. Desclassificação ou inabilitação, caso o procedimento se encontre em fase de 
julgamento; 

8.5.2. Cancelamento do contrato, se esta já estiver assinada, procedendo-se a paralisação 
do fornecimento. 
 

8.6. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou 

nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, 
dentro do mesmo prazo; 
 

8.7. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa contratada, da reparação das 
eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal de 

Carlinda/MT. 
 
8.8. Serão publicadas no Diário Oficial de Contas (DOC TCE) e/ou Diário Oficial Eletrônico 

dos Municípios - Mato Grosso (AMM) as sanções administrativas previstas no item 8.2, “c” e 
“d”, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 
 

8.9. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 1993, 
as empresas ou profissionais que: 
8.9.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 
8.9.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
8.9.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 
 

8.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-
se o procedimento previsto na Lei nº. 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº. 9.784, 

de 1999. 
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8.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, o município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 

conforme artigo 419 do Código Civil. 
 

8.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 
8.13. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato 

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a 

eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo. 
 
8.14. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
 

8.15. O processamento do Processo Administrativo não interfere no seguimento regular 
dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos 

à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com 
ou sem a participação de agente público.  
 

CLÁUSULA NONA 
DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 

9.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de 
Registro de Preços, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-
financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no 

máximo o repasse do percentual determinado. 
 
9.2. Durante o período de validade, os preços não serão reajustados, ressalvada a 

superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
 
9.3. A contratada tem direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, procedendo-

se à revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra fato imprevisível ou previsível, 
porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as 
obrigações pactuadas no presente instrumento. 

 
9.4. À contratada, quando for o caso, deverá formular à Administração requerimento para 

a revisão dos preços registrados, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou 
previsível, porém com consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as 
obrigações contraídas por ela. 
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9.5. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 

originalmente da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
 

9.6. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a prefeitura 
solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço 
registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado. 

 
9.7. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual 
redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os 

Fornecedores registrados para negociar o novo valor. 
9.7.1. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão 
Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a 

negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de 
negociação. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

10.1. A presente ata poderá ser cancelada pelo MUNICÍPIO, de comum acordo, sem ônus, 
que deverá ser feito mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do documento pelo 
“PROMITENTE FORNECEDORA”, sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa 
prevista no art. 77, da Lei Federal nº. 8.666/93 e ainda, unilateralmente pelo MUNICÍPIO. 

 
10.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, automaticamente, por 
decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por 

iniciativa do Gestor da Ata quando: 
10.2.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata; 
10.2.2. A detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a 

Administração não aceitar sua justificativa; 
10.2.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro 
de preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor; 

10.2.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente 
de registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com observância das 
disposições legais; 

10.2.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a 
detentora não acatar a revisão dos mesmos;  
10.2.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 

Administração. 
 

10.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao 
processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, 

incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial de Contas (DOC/TCE) e/ou Diário Oficial Eletrônico dos Municípios - Mato 
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Grosso (AMM), por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir 
da última publicação. 

 
10.4. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do 
MUNICÍPIO, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no 
artigo 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

10.4.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada á Administração a aplicação das 
penalidades previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões do pedido. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

 
11.1. As aquisições dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão 
autorizadas, em cada caso, pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório 

informar ao Departamento de Compras do Município, os quantitativos das aquisições. 
11.1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial 
serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a 

competência para tanto. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DO ORÇAMENTO 

 

12.1. As despesas decorrentes da presente Ata correrão por conta de recursos previstos no 
Orçamento da Prefeitura Municipal de Carlinda. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 

13.1. Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, independentemente 
de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 036/2020, bem como os documentos a ele referentes, além da 

proposta apresentada pela PROMITENTE FORNECEDORA, no certame licitatório. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

DAS COMUNICAÇÕES 
 
14.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle 

da presente Ata, serão feitas sempre por escrito. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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15.1. Integram esta Ata, o edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 036/2020 a proposta 
da empresa AMP HOSPITALAR EIRELI inscrita no CNPJ sob o n.º 16.698.619/0001-

51 classificada em 1º lugar no certame supranumerado. 
 

15.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93 e 
10.520/02. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
DO FORO 

 

16.1. As partes elegem o foro da Comarca de Alta Floresta – MT, como único competente 
para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas 
abaixo. 

 

Carlinda - MT, 26 de Janeiro de 2021. 
 
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 

Prefeita Municipal 

 
 
 

AMP HOSPITALAR EIRELI  
CNPJ sob o n.º 16.698.619/0001-51 

PROMITENTE FORNECEDORA 

 
 
 

 
SECRETARIA FISCAL SUPLENTE 

SAÚDE   
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