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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/CPL/2019
PROCESSO ORDINÁRIO Nº 443/SEMSAU/2019
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AMPLA PARTICIPAÇÃO

CONVENIO Nº 119/PGE-2019.

INFORMAÇÕES PRELIMINARES:
Data da sessão: 22 de Novembro de 2019
Horário: 09:00 Brasília-DF)
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
Valor Estimado: R$ 213.666,66 (duzentos e treze mil seiscentos e sessenta e seis
reais e sessenta e seis centavos).
1. PREÂMBULO:

A Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza, através da Pregoeira Karina Santos de
Carvalho nomeada pelo Decreto 4.717/PMMA/2019, torna público que se encontra
autorizada a realização da licitação na modalidade de PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, sob o nº. 57/CPL/2019, do tipo MENOR PREÇO, e julgamento POR
ITEM, tendo por finalidade a seleção da proposta mais vantajosa para a aquisição de
01 VEÍCULO TIPO PICK UP, TRAÇADO, TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA,
TIPO SEMI UTI (ZERO KM) conforme disposições descritas neste edital e seus
anexos, em conformidade com as regras estipuladas na Lei nº 10.520/02, do Decreto
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar nº 123/06 (alterada pela
Lei 147/2014), com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93, Decreto Municipal n.º
2555 que dispõe sobre a regulamentação da Modalidade de Licitações Eletrônicas no
Município de Ministro Andreazza/ RO do e disposto no presente edital, tendo como
interessada a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU.
2.

DO OBJETO
2.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisição de 01 veículo tipo Pick Up, traçado, transformada em Ambulância,
tipo Semi UTI (zero km) para a Secretaria de saúde do município de Ministro
Andreazza/RO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos.
2.2. A licitação será realizada em único item.
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2.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do
objeto.
2.4 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto
descritas no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, e as
especificações constantes no ANEXO I – Termo de Referência deste Edital
prevalecerão às últimas;
3.DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 As despesas com a futura contratação para aquisição ocorrera por contado
Projeto Atividade 02.007.10.782.0020.1.353 – Aquisição de uma ambulância Convênio Nº 119/PGE-2019 elemento de despesa 4.4.90.52.00.00.
Equipamentos e Material Permanente, consignado por convenio no orçamento
de 2019.
Programa: 0020
Fonte de Recurso: 20130037 CONVENIOS DO ESTADO- SAUDE
4.DO CREDENCIAMENTO
4.1
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua
forma eletrônica.
4.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado
digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil.
4.3
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
4.4
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus 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.
4.5
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
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4.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

5.DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
5.1
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade
seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento
regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF,
conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
5.1.1 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
5.2
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar nº 123, de 2006.
5.3.1
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, às
microempresa ou empresa de pequeno porte será assegurado o prazo de cinco
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa.
5.3.2 A prorrogação que se refere o subitem 5.3 deste edital deverá ser solicitada
pelo licitante interessado, cujo prazo para o encaminhamento da solicitação,
devidamente formalizada, deverá ser até a data final do primeiro período. A não
regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 5.5.1 deste edital,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a contratação, ou
revogação da licitação.
5.4 Não poderão participar desta licitação os interessados:
5.4.1
proibidos de participar de licitações e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislação vigente;
5.4.2

que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.4.3
estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;
5.4.4
que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666, de 1993;
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5.4.5
que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou
em processo de dissolução ou liquidação;
5.4.6

entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

5.4.7
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP,
atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
5.5
Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim”
ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações:
5.5.1
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
5.5.1.1

nos itens exclusivos para participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não”
impedirá o prosseguimento no certame;

5.5.1.2

nos itens em que a participação não for exclusiva para
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do
campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte.

5.5.2
que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e
seus anexos;
5.5.3

que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e
que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências
editalícias;

5.5.4
que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
5.5.5
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,
da Constituição;
5.5.6
que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos
da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
5.5.7
que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados
executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos
incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
5.5.8
que os serviços são prestados por empresas que comprovem
cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
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deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art.
93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
5.6
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição
sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
6 DA APRESENTAÇÃO
HABILITAÇÃO

DA

PROPOSTA

E

DOS

DOCUMENTOS

DE

6.4 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
6.5
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.6
Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos
dados constantes dos sistemas.
6.7
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.
6.8 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexão.
6.9 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
6.10
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização
dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.11
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.

7 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.4
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
5
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7.4.4
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;
7.5
Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
7.6
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.
7.7
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.
7.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a 30 (Trinta) dias uteis,
contados da data da abertura da Sessão Publica, suspendendo-se este prazo
na hipótese de interposição de recurso administrativo ou judicial.
7.9
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de
licitações públicas;
7.9.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração
por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de
Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes
consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis
e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na
execução do contrato.
8 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES
8.4
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio
de sistema eletrônico, na data, horário e locais indicados neste Edital.
8.5
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
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8.5.1
Também será desclassificada a proposta que identifique o
licitante.
8.5.2
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.5.3
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.6
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.
8.7
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre
o Pregoeiro e os licitantes.
8.8
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.
8.8.1

O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item.

8.9
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.10
O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por
ele ofertado e registrado pelo sistema.
8.11
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá
ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior
a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo
sistema os respectivos lances.

8.12
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.
8.13
A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
8.14
Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
8.14.1 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de
7
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classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
8.15
Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.15.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os
demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação,
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.16
Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa
de lance fechado atender às exigências de habilitação.
Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a
ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do
Ministério da Economia;
8.16.1 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.

1.15.

8.17
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.18
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
licitante.
8.19
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.
8.20
Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.21
O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO, conforme
definido neste Edital e seus anexos.
8.22
Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.
8.23
Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será
efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e
8
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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, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
8.24
Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira
colocada.
8.25
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.
8.23 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.
8.24
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.
8.25
Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência
em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado
exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência,
conforme regulamento.
8.26
A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre
propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada
do modo de disputa aberto e fechado..
8.27
Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
8.27.1 no pais;
8.27.2 por empresas brasileiras;
8.27.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
8.27.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
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Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas
na legislação.
8.28
Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.
8.29
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá 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.
8.29.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
8.29.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de
no mínimo de duas horas, 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.

8.30
Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
9

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
9.24
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 n.º 10.024/2019.
9.25
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço
final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou
que apresentar preço manifestamente inexequível.
9.25.1 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 mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
9.26
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;
9.27
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
10
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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;
9.28
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de
no mínimo duas horas sob pena de não aceitação da proposta.
9.28.1 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, 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.
9.29
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificação.
9.30
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
9.31
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.
9.31.1 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.
9.31.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
9.32
Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o
Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
9.33
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
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
11
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certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:
10.1.1 SICAF;
10.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da
União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)
10.1.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário.
10.1.3.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a
existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor
diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências
Impeditivas Indiretas.
10.1.3.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

10.1.3.3 O licitante será convocado para manifestação previamente
à sua desclassificação.
10.1.4 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
10.1.5 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.

10.2
Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à
qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto
na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
10.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do
sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no
SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;
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10.2.2 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura
da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação
da proposta, a respectiva documentação atualizada.
10.2.3 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do
licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais
emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar
a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto
10.024, de 2019.
10.3
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 mínimo de duas horas, sob pena de
inabilitação.
10.4
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.
10.5
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
10.6
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.
10.6.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento
dessas contribuições.
10.7
Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir,
para fins de habilitação:
10.8 Habilitação jurídica:
10.8.1 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações; Havendo
consolidação do contrato social, apenas a última alteração devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhados de documentos de eleição da última administração;
10.8.2 No caso de sociedade civil, ato constitutivo e respectivas alterações,
devidamente registrados, acompanhados de prova de investidura da Diretoria em
exercício;
10.8.3 Registro Comercial, no caso de empresa individual;
13
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10.8.4 Decreto de Autorização, devidamente arquivado em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País;
10.8.5 Cópia do documento oficial onde constem numero do RG e CPF dos sócios ou
do Sócio Administrador (autenticados em cartório ou cópias acompanhadas dos
originais);
10.8.6Em caso de procurador deve apresentar também cópia dos documentos (RG e
CPF) do Procurador, devidamente acompanhado do instrumento de PROCURAÇÃO.
10.9

Regularidade fiscal e trabalhista:
10.9.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ);
10.9.2 Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, a
qual engloba também os tributos relativos ao Instituto Nacional de
Seguridade Social, sendo que essa pode ser retirada através do site:
www.receita.fazenda.gov.br;
10.9.3 Certidão Negativa de Tributos Estaduais;
10.9.4 Certidão Negativa de Tributos Municipais, do domicílio sede da
licitante, expedida pelo órgão competente;
10.9.5 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
10.9.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei 12.440 de 07 de
Julho 2011) – Emitida no site http://www.tst.jus.br/certidao;
10.9.7 caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

10.10

Qualificação Econômico-Financeira.
10.10.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica;
10.10.2 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, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3
(três) meses da data de apresentação da proposta;
10.10.2.1 No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não
será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último
exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);
14
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10.10.2.2 no caso de empresa constituída no exercício social vigente,
admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações
contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
10.10.2.3 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão
ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme
dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração,
sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão
fiscalizador;
.
10.11 Declarações e demais documentos necessários:
10. 11.1 Declaração Conjunta (ME ou EPP; Cumprimento Pleno dos Requisitos de
Habilitação (conforme Lei nº. 10.520/02); Não emprega menor e Inexistência do Fato
Impeditivo de Licitar ou Contratar com a Administração) conforme modelo anexo 02;
10.11.2 Apresentação de pelo menos um atestado (s) e/ou declaração (ões) de
Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovado o desempenho da licitante em contrato (s) pertinente e compatível ao
objeto licitado.
10.11.3 O (a) Pregoeiro (a) reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer
tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já
entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.
10.11.4 A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação
da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para
complementação da documentação exigida para a habilitação.
10. 11.5 Não serão aceitos, protocolos de entrega ou solicitação de documentos em
substituição aos documentos exigidos no edital.
10.11.6. O (a) pregoeiro (a) reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer
tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já
entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.
11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
11.1
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
no prazo de mínimo de duas horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no
sistema eletrônico e deverá:
11.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em
uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a
última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.
11.1.2 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do
licitante vencedor, para fins de pagamento.
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11.2
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.
11.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a
Contratada.
11.3
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).
11.3.1 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.
11.4
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.
11.5
A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali
contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
11.6
As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

12. DOS RECURSOS
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual (is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.
12.1.

Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
12.2.

Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal,
mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
12.2.1.

A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
12.2.2.
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Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico,
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros
três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.
12.2.3.

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.3.

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital. Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal – CPL, sito a Avenida Pau Brasil, 5577 Bairro: Centro - em Ministro Andreazza - CEP: 76.919 000, Telefone: (69)
3448- 2361, de segunda a sexta-feira, das 07h:00min às 13h:00min (horário
local).

12.4.

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
13.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de
atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja
anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.
13.1.1.

Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o
instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas
hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.
13.1.2.

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.
13.2.

A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), email, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento
licitatório.
13.2.1.

A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo
com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante
manter seus dados cadastrais atualizados.
13.2.2.
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14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
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.
14.1.

Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
14.2.

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
15.1 Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme
regras constantes do Termo de Referência.
1.6 FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
16.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a Prefeitura Municipal de
Ministro Andreazza - RO emitirá o instrumento de contrato específico o qual será
assinado pelo proponente vencedor visando à execução do objeto desta licitação;
16.2. O proponente vencedor terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contado a partir do
recebimento da respectiva convocação, para assinar o Contrato. Este prazo poderá
ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo proponente
vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela
Prefeitura Municipal.
16.3. A recusa injustificada do concorrente vencedor em executar/entregar o
produto/serviço dentro do prazo estabelecido no presente Instrumento, o sujeitará à
aplicação das penalidades previstas neste Edital, podendo a contratante convidar,
sucessivamente por ordem de classificação as demais licitantes, após comprovação
da a sua compatibilidade de proposta e habilitação, com esta licitação, para
celebração do Contrato;
16.4Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições
de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante
durante a vigência do contrato .
16.5
Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata
de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das
sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e
eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o
contrato ou a ata de registro de preços.
17. DO REAJUSTE
17.1 O preço é fixo e irreajustável
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18. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
O prazo de entrega conforme Termo de Referencia
O objeto deverá ser entregues no local, horário e condições expressos
no Termo de Referência (Anexo I).
18.3.
O material deverá ser entregue acondicionado adequadamente e
acompanhado da nota fiscal correspondente, devidamente preenchida
(quando for o caso).
18.1.
18.2.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no
Termo de Referência.

19.1.

20. DO PAGAMENTO
As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Edital.

20.1.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:

21.1.

não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta;

21.1.1.

21.1.2.

não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

21.1.3.

apresentar documentação falsa;

21.1.4.

deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.5.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.6.

não mantiver a proposta;

21.1.7.

cometer fraude fiscal;

21.1.8.

comportar-se de modo inidôneo;

Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.
21.3.
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações
discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
21.2.
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Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que
não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
21.3.2. Multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30
(trinta) dias;
21.3.3. Multa compensatória de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
21.3.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
21.3.5. Impedimento de licitar e de contratar com a União e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
21.4.
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
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
21.5.
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as
demais sanções.
21.6.
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
de Responsabilização – PAR.
21.7.
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.
21.8.
O processamento do PAR 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.
21.9.
Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos
causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o
valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
21.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
21.3.1.
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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.
21.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
21.11.

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
22.1.

A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
eampregaoministro@gmail.com pelo ou por petição dirigida ou protocolada no
endereço Avenida Pau Brasil nº 5577 Bairro Centro de Ministro Andreazza – CEP:
76.919-000 seção CPL- Comissão Permanente de Licitação.
22.2.

Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias
úteis contados da data de recebimento da impugnação.
22.3.

Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.
22.4.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico
via internet, no endereço indicado no Edital.
22.5.

O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de
dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá
requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e
dos anexos.

22.6.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.
22.7.

A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida
excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do
processo de licitação.

22.7.1.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração.

22.8.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1.

Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

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

23.2.
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horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

23.3.

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.

23.4.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

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.

Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.

23.7.

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 de expediente na Administração.

23.8.

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.

23.9.

Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.10.

O
Edital
está
disponibilizado,
na
íntegra,
no
endereço
eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.ministroandreazza.ro.gov.br e também
poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Avenida Pau Brasil, 5577 – centro –
Ministro Andreazza RO, nos dias úteis, no horário das 07:00 horas às 13:00 horas,
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo
permanecerão com vista franqueada aos interessados.
23.11.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
23.11.1.

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA.

23.11.2.

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

23.11.3.

ANEXO III MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

23.11.4.

ANEXO IV MINUTA DO CONTRATO
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Ministro Andreazza, 29 de Outubro de 2019.

Karina Santos de Carvalho
Pregoeira Oficial
Decreto 4.717/PMMA/2019

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. INTRODUÇÃO
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Em observância ao disposto no artigo 7º, paragrafo 2°, inciso I c/c o Artigo
6º, IX, ambos da Lei 8.666/93, e para atender as necessidades desta Secretária
Municipal de Saúde de Ministro Andreazza/RO (SEMSAU). Elaboramos o presente
Termo de Referência para que através do procedimento legal pertinente, seja
efetuada a aquisição de 01 veículo tipo Pick Up, traçado, transformada em
Ambulância, tipo Semi UTI para a Secretaria de saúde do município de Ministro
Andreazza/RO.
2. DESCRIÇÃO DO OBJETO
Será adquirido 01 veículo tipo Pick Up, traçado, transformada em
Ambulância, tipo Semi UTI para a Secretaria de saúde do município de Ministro
Andreazza/RO. O veículo será destinado ao transporte de pacientes do município de
Ministro Andreazza/RO, melhorando assim o atendimento.
3. DESCRIÇÃO DO MATERIAL
CONVENIO Nº 119/PGE-2019.
Item
Descrição
01 Aquisição de 01 (uma) ambulância com
as seguintes características:
Veículo tipo pick-up traçado nas quatro
rodas.
- Motor mínimo 2.4
- Combustível: diesel
- Potência de 170CV
- Sistema de freios com ABS
- Airbag Duplo
- Direção hidráulica ou elétrica; rodas e
pneus mínimo; 240/70 R16
- Cor branca.
- Transmissão manual 5 marchas e frente
e 01 a ré.
- Suspensão deverá ser original de fábrica.
- Capacidade de carga 1000 kg.
- Capacidade tanque combustível: 75
litros.
- Dimensões mínimas: (Comprimento:
5.200 mm; largura 1800 mm; altura 1700
mm).
- Adaptado em ambulância de simples
remoção conforme as características
mínimas.
O veículo deve ser transformado com
capota construída de forma aerodinâmica,
revestimento interno de material
totalmente lavável de cor branca com o
piso em alumínio.

Unid.
Unid.

Quant. V. Unit.
V.Total
01
213.666,66 213.666,6
6
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Isolamento termo acústico. Pintura externa
na cor do veículo.
- O salão do paciente deverá ser de
material totalmente higienizável, sem
emendas,
com
maior
durabilidade,
confeccionado em fibra de vidro, deverá
possuir Armários aéreo do mesmo padrão
do revestimento de fibra e deverá possuir
portas corrediças, e balcão instalado na
lateral esquerda em fibra de vidro para
acomodar
bolsas
e
equipamentos
necessários ao atendimento.
- Sistema elétrico, deve ser protegida não
em local expostos, comando interno digital,
via GPS, gerenciando baterias, iluminação
interna e externa e sinalização sonora e
visual, contendo função GPS com tela
display 7 polegadas o sistema operacional
Android, carregador de parede 110v/220v,
carregador veicular e cabo UBS excluindo
instalação de botões na cabine do
motorista para gerenciar e sinalização
externa. Deve ser constituído por 02
lâmpadas internas em LED 12v, 02
tomadas internas 2p+t110 Vca, 01 faróis
de embarque sobre as portas, 01
inversores de 400 w.
- Sinalização externa composta por barra
em LED, com no mínimo 90 cm de
comprimento cor vermelha. Luzes de
advertência fixada nas laterais direita e
esquerda e duas traseiras – alarme sonoro
de ré.
- Marca retrátil medindo 1,90 cm de
comprimento em alumínio com colchete
em courvim, com pernas retrates, rodízios
e encosto reclinável, deverá apresentar
laudo técnico do teste de ancoragem feito
na maca com assinatura de engenheiro
responsável comprovando que a mesma
oferece segurança e resistência a
impactos e peso inserido sobre ela.
- 01 prancha de resgate em polietileno.
- 01 cadeira de rodas.
- Banco lateral para 03 pessoas com cinto
de segurança individual.
- Suporte para fixação de um cilindro de
oxigênio com no mínimo 7 L e instalação
de um cilindro.
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- Régua tripla com fluxômetro, aspirador e
umidificador.
- Instalação de suporte para soro e
plasma.
- Ventilação interna composta por
ventilador, exaustor e ar condicionado para
pacientes.
- Apresentar catálogo do veículo e
transformação com fotos e ficha técnica.
- Cópia do CAT autentica.
Garantia mínima de 12 meses para veículo
e transformação.
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R$ 213.666,66

4. VALOR
Estima-se o valor da presente aquisição em R$ 213.666,66 (duzentos e treze
mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

5. JUSTIFICATIVA
Visando a melhoria da qualidade dos trabalhos prestados a população e ao
público em geral, através da Secretaria de Saúde pleiteamos a aquisição do veículo
ambulância para a Unidade de Saúde do Município CNES 2679205, visando o bom
desenvolvimento das atividades de transportes intermunicipal de pacientes.
A Administração municipal atravessa uma grave crise financeira devido à
queda de arrecadação e não possui condições orçamentárias ou financeiras para a
referida aquisição que visa à estruturação, bem como dar melhor atendimento aos
pacientes que precisam do transporte, principalmente aos moradores da zona rural,
que precisam se deslocar para atendimento médico na unidade de saúde municipal.
O Município de Ministro Andreazza ao longo dos últimos anos da administração
municipal vem desenvolvendo ações que visam à estruturação das Secretarias
municipais, temos 2 ambulância de simples remoção em uso, e 2 em manutenção,
necessitamos da aquisição de uma do porte semi-UTI para aumentar a frota e
melhorar os serviços prestados com o apoio da equipe técnica para o veículo
motorista, enfermeiro e médico, que estarão presentes no veículo no momento do
deslocamento de pacientes, visando o atendimento perfeito. Nessa perspectiva,
esperamos conseguir realizar o proposto e atender em média 24 pacientes/trimestre
que precisam se deslocar nesse tipo de ambulância, face ao exposto pleiteamos a
viabilização deste recurso, junto ao Governo do Estado para que possamos garantir o
fortalecimento das políticas públicas estruturais da Secretaria Municipal de Saúde.

6. LOCAL E HORARIO DE ENTREGA
A entrega devera ser feita ao responsável pelo hospital Unidade Mista de
Saúde de Ministro Andreazza juntamente com o Responsável pela Secretaria
Municipal de Saúde, situado rua Martin Lutero nº 5552, Centro de Ministro
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Andreazza/RO em dias uteis no horário as 8:00 as 13:00h, no prazo estipulado neste
Termo de Referencia.
7. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA
















Ofertar produtos de primeira qualidade;
Efetuar a entrega dos equipamentos integral conforme especificado na Nota de
Empenho expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Ministro
Andreazza/RO;
A empresa vencedora além das demais responsabilidades previstas neste
instrumento convocatório e seus anexos obrigar-se-á a organizar-se técnica e
administrativamente de modo a cumprir com eficiência o exposto nesta
licitação.
Comunicar às unidades requisitantes, de imediato, eventuais motivos que
impossibilitem o cumprimento das obrigações constante neste edital.
Reparar, corrigir, remover, as suas expensas no todo em parte o(s) produto(s)
em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como,
providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 24 (horas),
contadas da notificação que for entregue oficialmente.
Todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultados da aquisição, tributos, sem
qualquer exceção, que incidirem sobre a presente aquisição, encargos sociais,
fiscais e o que mais de direito, correrão por conta exclusiva da empresa
vencedora, e deverão ser pagos nas épocas devidas, não havendo, em
hipótese alguma falar-se em responsabilidade solidaria ou subsidiaria do
Município.
A licitante vencedora responsabilizar-se-á civil e criminalmente por todo e
qualquer dano causado ao Município ou a terceiros, decorrentes de qualquer
impropriedade do produto, desde a sua produção ate sua efetiva entrega na
Secretaria Municipal da Saúde de Ministro Andreazza/RO, não restando
qualquer responsabilidade ao Município, sequer subsidiaria.
Despesas com frete e descarregamento correrão por conta e risco da empresa
vencedora.
A mercadoria devera ser transportada em veiculo apropriado em cumprimento
das leis vigentes.
O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias
úteis, contados da data da abertura da Sessão Publica, suspendendo-se este
prazo na hipótese de interposição de recurso administrativo ou judicial.
Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, produto (s) que não atenda(m) as
especificações contidas no Termo de Referencia.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO




Comunicar a empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com
a aquisição do (s) material (is).
Efetuar o pagamento à (s) empresa (s) no prazo estipulado neste edital.
Inspecionar o (s) produto(s) quando da entrega, podendo recusa-lo(s) ou
solicitar sua(s) substituição (ões), e ainda, se reserva ao direito de revogar,
anular, adquirir no todo ou em parte, rejeitar todas as propostas, desde que
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justificadamente haja conveniência administrativa e por razoes de interesse
publico.
Rejeitar, no todo ou em parte, os itens que a(s) empresa(s) vencedora(s)
entregar (em) fora das especificações do Edital.

9. COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS
 Foi utilizada na composição dos preços dos serviços pesquisa de preço em
empresas do ramo locais por meio de Pré Cotações conforme segue em
anexo.
10. CONDIÇOES E PRAZO DE GARANTIA
 Os objetos do presente termo deverá ser entregue com prazo de 60 (sessenta)
dias.
 O produto ofertado devera ser condicionado conforme praxe do fabricante,
garantido sua integridade ate o uso. Rotulado conforme legislação em vigor. O
produto ofertado devera atender aos dispositivos da Lei n° 8.078/90 (Código de
Defesa do Consumidor) e ás demais legislação pertinente.
11. PAGAMENTO







O pagamento será efetuado de acordo com a quantidade de materiais
empenhados e recebidos pelo setor de almoxarifado da Prefeitura Municipal de
Ministro Andreazza/RO juntamente com o Responsável da Unidade Mista de
Saúde de Ministro Andreazza/RO, mediante a apresentação da nota fiscal.
O pagamento só será efetuado mediante apresentação da nota fiscal/fatura
discriminando o produto, comprovando sua adimplência com a Seguridade
Social (Certidão Negativa de Debito)- (CND), com o FGTS (Certidão de
Regularidade de Situação – CRS) e com a Fazenda Federal, Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT) bem como aquisição com demais impostos e
taxas que por ventura incidam sobre o mesmo. A Nota/Fiscal/Fatura emitida
pela contratada devera conter, em local de fácil visualização, a indicação do n°
do processo, n° do Pregão e da Nota de Empenho, a fim de se acelerar o
tramite de recebimento dos materiais e posterior liberação do documento fiscal
para pagamento.
O pagamento será efetuado em ate 10 (dez) dias mediante ordem bancaria em
moeda corrente deste pais, após a missão de nota fiscal (devidamente
atestada pelo setor de almoxarifado).
Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de
correção por parte da adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do
prazo de pagamento ate que o problema seja definitivamente sanado.

.
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com a futura contratação para aquisição acorrera por contado
Projeto Atividade 02.007.10.782.0020.1.353 – Aquisição de uma ambulância 28
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Convênio Nº 119/PGE-2019 elemento de despesa 4.4.90.52.00.00. Equipamentos e
Material Permanente, consignado por convenio no orçamento de 2019.
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
As dúvidas quanto à execução desta aquisição de materiais de consumo
poderão ser sanadas através do telefone 69 3448 2361, na SEMSAU, no horário de
7:00 às 13:00 horas.

Ministro Andreazza/RO, 10 de Outubro de 2019.
Elaborado por
___________________________
Raiane Legora Bozi
Agente Administrativo
Aprovo o presente Termo de Referencia, bem como estou de acordo com todas as
informações prestadas nas declarações e assinaturas acima.

___________________________
Soureide Oliveira Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Decreto n. 4.393/PMMA/2019
Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ministro Andreazza, no uso de
suas atribuições legalmente conferidas, autoriza a abertura da licitação pertinente e
respectivas despesas em conformidade com a Lei.

__________________________
Wilson Laurenti
Prefeito Municipal
Ministro Andreazza/RO, 10 de Outubro de 2019.

ANEXO II
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MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/CPL/2019.

A ....(nome da empresa)........................, CNPJ/MF Nº ................, sediada .....
(endereço completo)..........., telefone para contato ..(.....)...................., e-mail .........,
Declaramos para todos os fins de direito, especificamente para participação de
licitação na modalidade de pregão, o que se segue:
Declaramos que estamos sob o regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, para efeito do disposto na Lei Complementar nº 123/06 e Lei nº 3696/PMC/16;
(Declarar apenas quando for o caso)
Declaramos que Conhecemos e Concordamos com todos os termos do pregão em
epígrafe e que Cumprimos Plenamente todos os Requisitos de Habilitação exigidos
pelo Edital, nos termos da Lei nº 10.520/02;
Declaramos que até a presente data inexiste(m) fato(s) superveniente impeditivo(s)
para habilitação, bem como não nos encontramos em estado de Inidoneidade
declarado ou suspensivo, por nenhum órgão da administração publica Federal,
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e que não estamos sujeitos a qualquer
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
Declaramos não possuir no quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988;
Declaramos que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada
de maneira independente pela empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
Declaramos que não utilizamos de trabalho degradante ou forçado, nos termos do
inciso III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal;
Declaramos que tivemos total acessibilidade ao Edital e seus anexos, através dos
meios descritos no presente edital;
Declaramos, sob as penas da lei e para fins de contratação com a Prefeitura de
Cacoal/RO, que não possuímos em nosso quadro societário, servidor público da ativa,
ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.
Declaramos ser responsáveis pelos vícios e danos decorrentes do objeto (caso
ocorra), de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078/1990).
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A empresa declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão
desta declaração, que detém plenos poderes e informações para firmá-la e que tem
ciência que “a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente
licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo
do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas
na Lei n˚ 8.666/93.

Local e Data,

___________________________________
(Responsável legal e assinatura)
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Edital de Pregão Eletrônico Nº 57/CPL/2019
Processo Ordinário N° 443/SEMSAU/2019
Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE.
Nome de Fantasia __________________________________________________
Razão Social:_____________________________________________________
CNPJ: ______________________OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO ( )
Endereço: ________________________________________________________
Bairro: ______________________Município:_____________________________
Estado: ___________________
CEP: _____________________________
Fone/Fax:____________________ E-MAIL:_____________________________
Conta Corrente nº.__________ Agência nº.____________ Banco ____________
Nome completo do responsável legal da empresa:________________________
CPF:__________________RG:___________ CEL/TELEFONE:______________

Valor Máximo do Item R$: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Item

Descrição

Und

01

Aquisição de 01 (uma) ambulância com as Und
seguintes características:
Veículo tipo pick-up traçado nas quatro rodas.
- Motor mínimo 2.4
- Combustível: diesel
- Potência de 170CV
- Sistema de freios com ABS
- Airbag Duplo
- Direção hidráulica ou elétrica; rodas e pneus
mínimo; 240/70 R16
- Cor branca.
- Transmissão manual 5 marchas e frente e 01
a ré.
- Suspensão deverá ser original de fábrica.
- Capacidade de carga 1000 kg.
- Capacidade tanque combustível: 75 litros.
- Dimensões mínimas: (Comprimento: 5.200
mm; largura 1800 mm; altura 1700 mm).
- Adaptado em ambulância de simples
remoção conforme as características mínimas.
O veículo deve ser transformado com capota
construída
de
forma
aerodinâmica,
revestimento interno de material totalmente

marca Quant Valor
unitário
XXX
01
R$ XXXXX
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lavável de cor branca com o piso em alumínio.
Isolamento termo acústico. Pintura externa na
cor do veículo.
- O salão do paciente deverá ser de material
totalmente higienizável, sem emendas, com
maior durabilidade, confeccionado em fibra de
vidro, deverá possuir Armários aéreo do
mesmo padrão do revestimento de fibra e
deverá possuir portas corrediças, e balcão
instalado na lateral esquerda em fibra de vidro
para acomodar bolsas e equipamentos
necessários ao atendimento.
- Sistema elétrico, deve ser protegida não em
local expostos, comando interno digital, via
GPS, gerenciando baterias, iluminação interna
e externa e sinalização sonora e visual,
contendo função GPS com tela display 7
polegadas o sistema operacional Android,
carregador de parede 110v/220v, carregador
veicular e cabo UBS excluindo instalação de
botões na cabine do motorista para gerenciar e
sinalização externa. Deve ser constituído por
02 lâmpadas internas em LED 12v, 02
tomadas internas 2p+t110 Vca, 01 faróis de
embarque sobre as portas, 01 inversores de
400 w.
- Sinalização externa composta por barra em
LED, com no mínimo 90 cm de comprimento
cor vermelha. Luzes de advertência fixada nas
laterais direita e esquerda e duas traseiras –
alarme sonoro de ré.
- Marca retrátil medindo 1,90 cm de
comprimento em alumínio com colchete em
courvim, com pernas retrates, rodízios e
encosto reclinável, deverá apresentar laudo
técnico do teste de ancoragem feito na maca
com assinatura de engenheiro responsável
comprovando que a mesma oferece segurança
e resistência a impactos e peso inserido sobre
ela.
- 01 prancha de resgate em polietileno.
- 01 cadeira de rodas.
- Banco lateral para 03 pessoas com cinto de
segurança individual.
- Suporte para fixação de um cilindro de
oxigênio com no mínimo 7 L e instalação de
um cilindro.
- Régua tripla com fluxômetro, aspirador e
umidificador.
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- Instalação de suporte para soro e plasma.
- Ventilação interna composta por ventilador,
exaustor e ar condicionado para pacientes.
- Apresentar catálogo do veículo e
transformação com fotos e ficha técnica.
- Cópia do CAT autentica.
Garantia mínima de 12 meses para veículo e
transformação.
DECLARAMOS que estão inclusas no valor contrato todas as despesas com mãode-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas,
previdenciários e comerciais do serviço a ser prestado, conforme Edital de
Pregão Eletrônico Nº 57/CPL/2019.
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados da sua abertura.
Condições de pagamentos: ________________ (dias).
Local e data: ___________________________
_______________________________
Nome Completo do Representante Legal
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MINUTA DO CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/CPL/2019
PROCESSO ORDINÁRIO Nº 443/SEMSAU/2019
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
MINISTRO ANDREAZZA
E
A
EMPRESA
.
O Município de Ministro Andreazza-RO, com sede na Av Pau Brasil, Município de
Ministro Andreazza, Estado de Rondônia, daqui em diante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr.
xxxxxxxxx, portador da Carteira de identidade de n. xxxxxxxx SSP/xx, e CPF de
n. xxxxxxxxxx-xx, e de outro lado a empresa _______________________
, inscrita no CNPJ/MF sob n° ________________________-, com sede a
_____________________ Estado de
___________________,
doravante denominado de CONTRATADO neste ato representada pelo Senhor
_____________, portador do CPF n° ________________,
e RG nº
___________-__ , resolvem celebrar o presente instrumento, Aquisição 01
VEÍCULO TIPO PICK UP, TRAÇADO, TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA, TIPO
SEMI UTI, regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, o presente contrato em
conformidade com o pregão 57/CPL/2019, com forma de execução por menor preço
unitário.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Aquisição de 01 veículo tipo Pick Up, traçado, transformada em Ambulância, tipo
Semi UTI, em conformidade com as especificações técnicas, unidades e quantidades
constantes no Item 3 (Descrição do Material) (quantidade), deste Termo de
Referência, visando atender as necessidades da Secretária Municipal de Saúde do
município
EMPRESA(S) VENCEDORA (S) CNPJ Nº
ITEM

UND

QTD

ESPECIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO
1ª
VALORES ADJUDICADOS
UNTÁRIO

TOTAL

MARCA

VALOR TOTAL POR EXTENSO
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO (Art. 55,
inciso IV).
1. O presente Contrato terá vigência até entrega produto, conforme especificado no
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termo de referência/projeto básico do processo administrativo Nº 443/CPL/2019.
CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO, LOCAL E GARANTIA GARANTIA/ASSISTÊNCIA
TÉCNICA/MANUTENÇÃO
1.0 A entrega do veículo deverá ocorrer no prazo de 60 (trinta) dias após a assinatura
do termo contratual, no hospital Unidade Mista de Saúde de Ministro Andreazza, , em
horário de funcionamento de segunda a sexta-feira das 08h00min ás 13h00min
exceto nos dias de feriados. Ende-reço: localizada na Rua Martin Lutero nº 5552
bairro Centro, telefone (69) 3448 2361, onde serão conferidos pelos membros da
comissão de recebimento, após liberação e pagamento incorporado no patrimônio
público municipal.
2. A CONTRATADA deverá garantir que o veículo que apresentar defeito de
componentes ou de mão-de-obra serão substituídos, sem ônus para o
CONTRATANTE, bem como que todos os componentes do veículo serão novos, sem
uso, sem reforma e sem recondicionamento, e que não estarão fora de linha de
fabricação ou com expectativa de descontinuidade nos 6 (seis) meses posteriores à
data de aceitação da proposta.
3. A garantia mínima de funcionamento será de 12 (doze) meses, sem limites de
quilometragem, contada a partir do Recebimento Definitivo do veículo, sem prejuízo
de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante.
4. O Certificado de Garantia abrange reparos necessários em decorrência de falhas
de materiais, montagem ou fabricação para veículo e peças de reposição.
5. Além da garantia contratual, a contratada deverá fornecer no mínimo ao veículo, 04
(quatro) anos de garantia de carroceria, contra ferrugem perfurante na chapa. O prazo
de garantia será contado a partir da data de emissão da nota fiscal de venda.
6. Como condição de efetivação da garantia, a execução das revisões preventivas
estabelecidas deverá ocorrer em Concessionária Autorizada, observando as
quilometragens previstas, a utilização do veículo de forma adequada dentro das suas
especificações e finalidade a que se destina e que as peças substituídas e os serviços
executados tenham sido realizados por assistência técnica autorizada.
7. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional
oferecida pelo fabricante.
8. O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira, em algum
município do estado de Rondônia.
9. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 24 (vinte e
quatro) horas comerciais corridas, contado a partir do momento em que for realizado
o chamado técnico devidamente formalizado, inclusive finais de semana e feriados.
10. Na necessidade de Manutenção e/ou Assistência técnica fora do órgão, os
serviços deverão ser oferecidos pelo fabricante e/ou distribuidor autorizado, em algum
município do estado de Rondônia e por defeitos previstos na garantia, aplicáveis a
todos os itens, à custa exclusiva do fornecedor/distribuidor durante o período.
11. O tempo máximo de paralisação tolerável do veículo será de 72 (setenta e duas)
horas, a partir do início do atendimento técnico.
12. O proponente deverá apresentar declaração de assistência técnica autorizada do
fabricante no em algum município do estado de Rondônia.
13. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas o CONTRATANTE
poderá reter, do montante a pagar, valores para assegurar o pagamento de multas,
indenizações e ressarcimentos devidos pela CONTRATADA.
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CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
1.
Após o recebimento do bem, o processo será instruído com a respectiva Nota
fiscal e a Fatura devidamente certificada pelo setor competente ou documento
equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, observando-se ainda, o
cumprimento integral das disposições contidas neste Termo referencia.
2.

O pagamento será efetuado com a emissão da Nota Fiscal Eletrônica

devidamente certificada pela Comissão de Recebimento da Secretaria e autorizado
pela Secretária.
3.

A futura contratada deverá apresentar obrigatoriamente, junto com Nota Fiscal

e a Fatura, as certidões demonstrando sua regularidade fiscal;
4.

Por ocasião do pagamento, a SEMSAU verificará se a futura contratada

mantém todas as condições jurídicas que habilitaram no certame, ou seja, a
comprovação de que se encontram quites junto a Fazenda Nacional, Estadual,
Municipal, INSS, FGTS e Justiça do trabalho (certidão negativa).
CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta dos recursos
consignados no(s) seguinte(s) elemento de despesa:
Programa: 0020
Elemento Despesas: 4.4.90.52.
Fonte de Recurso: 20130037 CONVENIOS DO ESTADO- SAUDE
CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE
1. Exercer a fiscalização da entrega do veiculo, pela comissão designada pela
Secretaria de Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a
ser solicitados. Empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento. Rejeitar,
no todo ou em parte, os materiais entregues fora das especificações deste termo
referencia e cumprir com as disposições editalícias.
CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1.
As obrigações da Contratada são as resultantes da aplicação da Lei nº.
8.666/93 demais normas pertinentes, bem como ás previsto neste Termo de
Referencia e as constantes no Edital;
2.

O veículo deverá conter todos os demais equipamentos obrigatórios exigidos

pelo CONTRATANTE e estar em conformidade com todas as normas do PROCONVE
(programa de Controle de Poluição do ar por Veículos Automotores);
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3.

Apresentar catálogo do veículo e transformação com fotos, e ficha técnica.

4.

Cópia do CAT autenticada.

5.

Comunicar ao órgão solicitante, qualquer anormalidade de caráter urgente e

prestar os esclarecimentos julgados necessários;
6.

Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos causados direta ou

indiretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus
representantes ou empregados na execução do contrato;
7.

Assumir todos e quaisquer ônus referentes a salário, horas extras, adicionais e

demais encargos sociais relativos a seus empregados;
8.

Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da

adjudicação do objeto desta licitação;
9.

Entregar o bem dentro das especificações contidas no anexo do termo

referencia, responsabilizando-se pela troca, em caso de danificação do bem, desde
que a danificação comprometa o uso futuro do bem em questão, independentemente
do motivo alegado, conforme parecer técnico da unidade solicitante;
10.

Em todo caso de devolução ou extravio do bem, a contratada será

responsável pelo pagamento de frete, seguros e tributos, se ocorrerem;
11– Comunicar ao órgão solicitante, no prazo, máximo de, 05 (cinco) dias, que
antecederem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que vierem a
impossibilitar o seu cumprimento;
12. Reparar, corrigir, remover, ás suas expensas, no todo ou em partes, o bem em
que se verifique qualquer dano em decorrência do transporte, bem como, providenciar
a substituição do mesmo no prazo, máximo de, 05 (cinco) dias corridos;
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO (art. 55, inciso VIII e IX).
A CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, unilateralmente, de acordo
com o previsto no inciso I, do artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93.
§ 1º - No caso de rescisão do Contrato, a CONTRATANTE fica obrigada a comunicar
tal decisão a CONTRATADA, por escrito, no mínimo com 24 (vinte e quatro horas) de
antecedência.
§ 2º - Na ocorrência da rescisão prevista no “caput” desta cláusula, nenhum ônus
recairá sobre a CONTRATANTE, em virtude desta decisão.
§ 3º - Fica reconhecido os direitos da Administração em caso de rescisão
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administrativa prevista nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA NONA – VINCULAÇÃO AO PREGÃO (art. 55, inciso XI).
1. Fica este Contrato Vinculado o Pregão Eletrônico n 57/CPL/2019 , e as disposições
da Lei Federal nº
8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES E MULTAS (Art. 55, inciso VII).
1.
A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações,
definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas,
sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civis
e criminais:
a)
0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do
serviço licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite
de 10% (dez por cento).
b)
Até 10% (dez) sobre o valor do objeto, pelo descumprimento de qualquer
obrigação, exceto prazo de entrega.
2.
Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta
não cumprirem ou deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a
licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a
proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas,
conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos
causados à (citar o órgão) pelo infrator:
a)

Advertência;

b)

Multa;

c)
Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração
pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
d)
Declaração de inidoneidade para licitar e 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;
3.
Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que
prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe
franqueada vista ao processo.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA– ALTERAÇÃO (Art. 65).
1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados
no artigo 65 da Lei 8.666/93, devidamente comprovado.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FISCALIZAÇÃO (Art. 67).
1. Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei 8.666/93, fica designado pelo (a) Senhor
(a) Secretário.
(a) da SEMSAU, para acompanhar a execução do presente Contrato.
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO:
Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos da
legislação vigente ou qualquer dos motivos a que se refere o § 1º do art. 57, da Lei nº
8666/93, que obstem, prejudiquem ou retardem o cumprimento dos prazos e demais
obrigações estatuídas neste CONTRATO, ficará a CONTRATADA, isenta das multas
e penalidades pertinentes, justificando-se destarte, a alteração do cronograma
aprovado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO (art. 55, § 2º).
1.
As partes contratantes elegem o Foro da COMARCA de Porto Velho-RO
, como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na
execução do presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro.
2.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento em 02
(duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.
Ministro Andreazza/RO,

Contratante

Testemunhas:
1.
CPF:

de

de 2019.

Empresa Contratada

2.
CPF:
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Processo Nº 443
Folhas

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DE MINISTRO ANDREAZZA
Comissão Permanente de Licitação – CPL
EQUIPE DE APOIO MODALIDADE PREGÃO

Ao
Assessor Jurídico do Município
Solicito a Vossa Senhoria, proceder com análise prévia dos atos praticados no Edital do
Pregão na sua forma Eletrônica n.º 57/CPL/2019 tipo menor preço julgado por item, e
seus anexos.

Após análise e parecer, solicito a devolução deste para darmos prosseguimento aos
trâmites licitatórios.
Em 29 de Outubro de 2019.

Karina Santos de Carvalho
Pregoeira Oficial
Decreto 4.717/PMMA/2019
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