EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021
PROCESSO Nº 005/2021
Razão Social:

___________________________________________________________________________________________________________

Nome Fantasia:
CNPJ Nº:
Endereço:__________________________________ Fone(s)/Fax: ___________________
E-mail:_________________________________Contato: ___________________________
Celular(es) contato:
Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada, bem como seus
respectivos anexos.
Local e data:

,

de

de

.

Assinatura
Obs: Preenchimento com “letra de forma”
Senhor Licitante,
Caso este Edital tenha sido adquirido por meio eletrônico, solicito a V. Sª preencher o recibo de
entrega acima e remetê-lo à Comissão Permanente de Licitação do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DA PREFEITURA DE FREI MIGUELINHO-PE, através do e-mail cplfrei20172020@outlook.com
A não remessa de recibo exime a Comissão da comunicação de eventuais retificações ocorridas
no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

Av. Presidente Kennedy, 275 – Centro – Frei Miguelinho – Cep: 55.780-000
CNPJ: 11.361.854/0001-10 – Telefone: 81-3751-1107 – e-mail: cplfrei2017-2020@outlook.com

I. REGÊNCIA LEGAL
LEI FEDERAL 10.520/02, DECRETO FEDERAL 10.024/2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 014/2020, DO
DECRETO Nº 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP Nº 01, DE 19 DE
JANEIRO DE 2010, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 03, DE 26 DE ABRIL, DE 2018, DA LEI
COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, DA LEI Nº 11.488, DE 15 DE JUNHO DE
2007, DO DECRETO N° 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.
I.

II. ÓRGÃO INTERESSADO / SETOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI MIGUELINHO/
PREGOEIRO E MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO
III. MODALIDADE
PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2021

IV. PROCESO LICITATÓRIO
Nº 005/2021

V. OBJETO
Constitui objeto da presente contratação de empresa a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisição de 02(duas) ambulâncias, para manutenção das atividades afetas ao FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO, através da SECRETARIA DE SAÚDE. Dessa forma, o objeto
tencionado é indispensável à Administração razão pela qual precisa ser adquirido através de licitação conforme
prescrição legal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos
deste edital.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Termo de Referência;
Modelo de Proposta
Minuta de Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação
Minuta de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo de contratação com a
Administração Pública
Minuta de Declaração de trabalho de menor - Lei 9.854/99
Minuta de Declaração de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP)
Minuta de Declaração de atendimento dos requisitos do artigo 3º da LC 123/06;
Minuta de Contrato

VI. TIPO / CRITÉRIO DE JULGAMENTO
MENOR PREÇO / POR ITEM

VII. PRAZO DE ENTREGA
O PRAZO DE ENTREGA SERÁ DE 30 (TRINTA) DIAS
CONSECUTIVOS,
CONTADO
DA
DATA
DO
RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.

VIII.
REALIZAÇÃO
Sessão pública por meio da internet, através do site https://bnccompras.com/Home/Login.
IX.
DATAS PARA ABERTURA DA SESSÃO
Data de abertura da sessão pública: 23 de março de 2021
Horário de abertura da disputa das propostas as 10 hs do dia 23 de março de 2021
Horário de encerramento do recebimento das propostas as 9 hs do dia acima descrito
X.
SOLICITAÇÃO/ACESSO AO EDITAL
Pela internet no portal da transparência Municipal sitio www.freimiguelinho.pe.gov.br - Diário oficial e/ou
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através de solicitação por E-mail: cplfrei2017-2020@outlook.com
XI. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Orgão orçam.: 14000 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 14002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - saúde
Subfunção: 301 – Atenção Básica
Programa: 2705 – Atenção Básica a Saúde da População
Ação: 1.53 – Aquisição de Equipamentos para Atenção Básica a Saúde
Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
Fontes de Recursos: 6-MSC-1.211.000 Receita de impostos e Transferências de Impostos-Saúde
Orgão orçam.: 14000 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 14002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - saúde
Subfunção: 301 – Atenção Básica
Programa: 2705 – Atenção Básica a Saúde da População
Ação: 1.53 – Aquisição de Equipamentos para Atenção Básica a Saúde
Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
Fontes de Recursos: 53-MSC-1.215.0000 Bloco de Investimento “estruturação das Ações Serviços Público de
Saúde
XII. PREGOEIRO RESPONSÁVEL
AUGUSTO CÉSAR PINTO DO NASCIMENTO
Designado pela Portaria GP nº 02, de 04 de janeiro de 2021.
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO, através do PREGOEIRO,
torna público para conhecimento dos interessados que na data e horário indicados, em sessão pública, por meio
de internet, através do site https://bnccompras.com/Home/Login fará realizar licitação na modalidade PREGÃO
ELETRONICO Nº 004/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrição contida neste edital e seus
anexos.
Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Termo de Referência;
Modelo de Proposta
Minuta de Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação
Minuta de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo de contratação com a
Administração Pública
Minuta de Declaração de trabalho de menor - Lei 9.854/99
Minuta de Declaração de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP)
Minuta de Declaração de atendimento dos requisitos do artigo 3º da LC 123/06;
Minuta de Contrato

A licitação será regida pela LEI FEDERAL 10.520/02, DECRETO FEDERAL 10.024/2019, DECRETO
MUNICIPAL Nº 014/2020, DO DECRETO Nº 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA
SLTI/MP Nº 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2010, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 03, DE 26 DE
ABRIL, DE 2018, DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, DA LEI Nº 11.488, DE 15
DE JUNHO DE 2007, DO DECRETO N° 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015, APLICANDO-SE,
SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, e as exigências estabelecidas neste edital.
1. DO OBJETO
1.1
– Constitui objeto da presente contratação de empresa a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisição de 02(duas) ambulâncias, para manutenção das atividades afetas ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO, através da SECRETARIA DE SAÚDE. Dessa forma, o objeto
tencionado é indispensável à Administração razão pela qual precisa ser adquirido através de licitação conforme
prescrição legal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos
deste edital.
1.2 - 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. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no
orçamento da Prefeitura para o exercício de 2021, com recursos da Emenda Parlamentar Estadual Nº 482/2020
na classificação abaixo:
Orgão orçam.: 14000 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 14002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - saúde
Subfunção: 301 – Atenção Básica
Programa: 2705 – Atenção Básica a Saúde da População
Ação: 1.53 – Aquisição de Equipamentos para Atenção Básica a Saúde
Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
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Fontes de Recursos: 6-MSC-1.211.000 Receita de impostos e Transferências de Impostos-Saúde
Orgão orçam.: 14000 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 14002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - saúde
Subfunção: 301 – Atenção Básica
Programa: 2705 – Atenção Básica a Saúde da População
Ação: 1.53 – Aquisição de Equipamentos para Atenção Básica a Saúde
Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
Fontes de Recursos: 53-MSC-1.215.0000 Bloco de Investimento “estruturação das Ações Serviços Público de
Saúde
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1 O licitante deverá realizar cadastro através da Bolsa Nacional de Compras pelo site
https://bnccompras.com/Home/Login , que permite os interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua
forma eletrônica, selecionar a opção cadastro e depois cadastrar a empresa de acordo com pacote ofertado pelo
BNC e que melhor atenda a empresa cadastrada.
3.1.1 - O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante, que pagará a Bolsa
Nacional de Compras, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela
mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da
informação, em conformidade com o regulamento operacional da Bolsa Nacional de Compras.
3.2 - Para participar desta licitação, a empresa deverá estar credenciada na plataforma, de forma direta ou
através de empresas associadas à Bolsa Nacional de Compras, até no mínimo uma hora antes do horário fixado
no edital para o recebimento das propostas.
3.2.1 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de credenciamento, encaminhamento de
proposta de preço, lances sucessivos de preços, documentos e habilitação em nome do licitante,
somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.
3.2.2 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BNC
– Bolsa Nacional de Compras.
3.2.3 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BNC – Bolsa Nacional de
Compras a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.
3.2.4 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
3.3 - A empresa participante do certame não deve ser identificada.
3.4 - A micro empresa ou empresa de pequeno porte, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de
preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema
conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC
123/2006
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
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4.1- Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta
licitação, as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento
junto à Bolsa Nacional de Compras.
4.2 - 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, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar nº 123, de 2006.
4.3 - Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.3.1

proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;

4.3.2

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

4.3.3

estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4

que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.3.5

que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou
liquidação;

4.3.6
4.3.7

entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

PARTICIPAÇÃO:
4.4 - A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias/serviços) e subsequente
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e
horário limite estabelecido, apresentar as seguintes declarações:
4.4.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
4.4.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
4.4.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada
está em conformidade com as exigências editalícias
4.4.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;
4.4.5 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;
4.4.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
4.4.7
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;
4.4.8
que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com 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.
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4.5 - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas
em lei e neste Edital.
4.6 - Caberá ao fornecedor 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 da desconexão do seu representante;
4.7 - 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.
4.8 - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3557 2301 e (41) 99136-7677
(zap), ou através da Bolsa Nacional de Compras ou pelo e-mail: contato@bnc.org.br.
5. PROPOSTA DE PREÇOS
5.1 – No prazo designado no preâmbulo deste edital, o licitante deverá encaminhar, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, a proposta de preço expressos em moeda nacional, em algarismo hindu-arábico, até a data e
hora marcadas para a sessão de pregão, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de proposta. O
envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de
chave de acesso e senha e poderão ser retirados ou substituídos a qualquer momento desde que seja ante do
inicio da sessão.
5.1.1 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
5.1.2 - 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.
5.3 - 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.
5.4 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do PREGOEIRO e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
5.5
- Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.6 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.6.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
5.6.1.1 - Valor unitário, Marcar, Fabricante, Modelo e apresentação de CATÁLOGO do veículo
cotado.
5.6.1.2 – O proponente deverá indicar o(s) nome (s) da(s) empresa(s) credenciada(s)/autorizada(s)
pelo fabricante do veículo, com sede no Município do Recife (PE) e/ou em Caruaru (PE), para
prestação dos serviços em garantia dos veículos;
5.6.1.3 - Prazo de entrega: 30 (trinta) dias consecutivos.
5.6.2 - Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência.
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5.6.3 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
5.6.4 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição
do bem, conforme anexo deste Edital;
5.6.5 - 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.
5.6.6 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60(sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
5.6.7 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas municipais, quando participarem de licitações públicas;
5.6.7.1 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados
pode ensejar a fiscalização da Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho 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 sobrepreço na execução do contrato.
06. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
6.1 - A partir do horário indicado no preâmbulo deste edital e previsto no sistema, terá início a sessão publica do
pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidos, na forma prevista neste edital,
passando a PREGOEIRO a examinar as propostas
6.2 - A análise das propostas pelo PREGOEIRO visará ao atendimento das condições estabelecidas neste edital
e seus anexos, que possam conter vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas, sendo
desclassificadas as propostas que:
6.2.1 - Que identifique o licitante;
6.2.2 - Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições estabelecidas neste edital;
6.2.3 - Que não permitam aferir a compatibilidade dos produtos ofertados com as especificações do edital
6.2.4 - Que apresentem preços baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes.
6.3 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.
6.4 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a
efeito na fase de aceitação.
6.5 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da
fase de lances.
6.6 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o PREGOEIRO e os licitantes.
6.7 - 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.
6.8 - O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
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6.9 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as
regras estabelecidas no Edital.
6.10 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
6.11 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
6.11.1 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.
6.11.2 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no
caso de lances intermediários.
6.11.3 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
6.11.3 - Na hipótese de não haver novos lances na forma descrita no item 6.10.2, a sessão pública será
encerrada automaticamente.
6.12 - Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema conforme descrito acima, o
PREGOEIRO poderá, assessorada pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol
da consecução do melhor preço, mediante justificativa.
6.13 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.
6.14 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.15 - 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.
6.15 1 - 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.
6.16 - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
6.17 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
6.18 - CRITERIO DE JULGAMENTO PARA ME/EPP
6.18.1 - Caso existam 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
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.
6.18.2 - 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.
Av. Presidente Kennedy, 275 – Centro – Frei Miguelinho – Cep: 55.780-000
CNPJ: 11.361.854/0001-10 – Telefone: 81-3751-1107 – e-mail: cplfrei2017-2020@outlook.com

6.18.3 - 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.
6.18.4 - 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.
6.18.5 - 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.
6.19 - 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:
6.19.1 - no país;
6.19.2 - por empresas brasileiras;
6.19.3 - por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
6.19.4 - por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação.
6.20 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
empatadas.
6.21 - 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.
6.22 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.23 - O PREGOEIRO solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 06 seis 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.
6.23.1 - É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
6.24 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
07. ANALISE DA PROPOSTA VENCEDORA, DILIGÊNCIA
7.1 - Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira 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.
7.1.1 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
7.1.1.01 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos,
irrisório 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
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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.
7.2 - Quaisquer interessados poderão requerer diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das
propostas, desde que devidamente justificado.
7.2.1 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata;
7.2.2 - A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no
prazo de 24 hs (vinte e quatro) , sob pena de não aceitação da proposta.
7.2.3 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira, por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira.
7.2.4 - 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.
7.3 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
7.4 - Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a sua continuidade.
7.5 - A Pregoeira 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.
7.5.1 - Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, sendo realizada por meio do sistema,
podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.5.2 - Havendo itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira 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.
7.6 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.
08. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o PREGOEIRO verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
8.1.1 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
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8.1.2 - 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.
8.1.3 - Constatada a existência de sanção, o PREGOEIRO reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
8.2 - 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.
8.3 - 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 email, no prazo de até 24 (vinte quatro) horas, após a comunicação da solicitação, sob pena
de inabilitação.
8.4 - 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.
8.5- Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
8.6 - 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.
8.6.1. 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.
8.7 - Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir,
para fins de habilitação:
8.8 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA
8.8.1.01 - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.8.1.02 - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade
no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
8.8.1.03 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
8.8.1.04 - inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência
8.8.1.05 - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
8.8.1.06 - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
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8.8.1.07 - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
8.8.1.08 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
8.9 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
8.9.2.01 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;
8.9.2.02 - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.
8.9.2.03 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
8.9.2.04 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
8.9.2.05 - prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
8.9.2.06 - prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
8.9.2.07 - caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório,
deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda do domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei;
8.9.2.08 - 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.
8.10 - RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA:
8.10.3.01 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida dentro de um prazo máximo de 90
(noventa) dias anteriores à sessão pública de processamento do pregão, pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou dentro do prazo de validade constante no documento.
8.10.3.02 - Certidão Negativa para fins de Licitação expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado da
sede da licitante, referente aos processos judiciais eletrônicos. Para licitantes sediadas no Estado de
Pernambuco, deverá apresentar certidões de 1º e 2º graus expedidas através do site
www.tjpe.jus.br/certidão. Empresas sediadas em outros estados que não possuem processos eletrônicos
deverá apresentar justificativa.
8.11 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
8.11.1. Atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, comprovando que a
licitante fornece ou forneceu satisfatoriamente, os bens, objeto desta licitação.
8.11.1.1 Forma de apresentação do(s) atestado(s):
Os atestados de capacidade técnica devem ser fornecidos por pessoa jurídica de
direito público ou privado, com a identificação da empresa ou do órgão fornecedor,
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emitidos sem rasuras, acréscimos ou entrelinhas e assinados por quem tenha
competência para expedi-los.
8.11.2 - O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da apresentação do
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
8.11.3 - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
8.11.4 - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
8.11.4.1 - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
8.11.5 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeiro suspenderá a
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
8.11.6 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
8.11.7 - Na possibilidade de haver itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitação, 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 para aceitação da proposta
subsequente.
8.11.8 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
8.12. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
8.12.1. Declaração de Cumprimento das condições de habilitação - Anexo III
(Declaração firmada pelo representante legal da licitante)
8.12.2. Declaração de Inexistência, de Fato Impeditivo para Contratação com a Adm. Pública - Anexo IV
(Declaração firmada pelo representante legal da licitante)
8.12.3. Declaração de inexistência de menor de 18 anos de idade trabalhando sob a direção da licitante nas
condições previstas na Lei nº. 9.854/99 bem como a inexistência de trabalho de menor de 16 anos de idade,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos de idade; firmada por quem de direito da licitante - Anexo V.
8.12.4. Declaração de Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte
(Declaração firmada pelo representante legal da licitante) - Anexo VI
8.12.5. Declaração de atendimento dos requisitos do artigo 3º. da LC 123/2006 - Anexo VII
(Declaração firmada pelo representante legal da licitante)
09. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
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9.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até 03(três) horas, a
contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:
9.1.1 - 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.
9.1.2 - conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
9.2 - 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.
9.3 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, vinculam a Contratada.
9.4 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor
global em algarismos e preferencialmente por extenso(art. 5º da Lei nº 8.666/93).
9.5 - 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.
9.6 - 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.
9.7 - 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.
10. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS, DA IMPUGNAÇÃO E DO RECURSO
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
10.1. Até 03(três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão através de e-mail (cplfrei20172020@outlook.com), exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital, de
preferência pelo Sistema Bolsa Nacional de Compras pelo site https://bnccompras.com/Home/Login .
10.2. O PREGOEIRO responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02(dois) dias úteis, contado da
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital
e dos anexos.
10.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes
e a administração.
10.4. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 02(dois) dias úteis, contado da
data de recebimento da impugnação.
10.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
10.6. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.
10.7. As modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para
divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes.
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10.8. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até
decisão definitiva a ela pertinente.
10.9. A decisão do PREGOEIRO sobre o julgamento da impugnação será comunicada ao licitante interessado,
preferencialmente, até o dia anterior à data marcada para abertura das propostas, podendo tal comunicação ser
feita na própria sessão de abertura, fazendo-se o registro no "chat".
DO RECURSO
10.10. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada,
dentro do prazo de até 15 (quinze) minutos em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer,
quando lhe será concedido o prazo de 03(três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para querendo, apresentarem suas contrarrazões em igual prazo, que começará
a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vistas imediata dos elementos indispensáveis
a defesa dos seus interesses.
10.11. Os memoriais de recurso e de contrarrazões poderão ser encaminhadas por e-mail através de e-mail
(cplfrei2017-2020@outlook.com), exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no
Edital, de preferência pelo Sistema Bolsa Nacional de Compras pelo site https://bnccompras.com/Home/Login .
Em todos os casos, será de responsabilidade do licitante interessado a escolha do meio para encaminhamento.
10.12. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará: a decadência do direito de
recurso, ficando o PREGOEIRO autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor e o
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
10.13. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.
10.14. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. Interposto o recurso, o PREGOEIRO poderá
reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente, que no prazo de
02(dois) dias úteis, informará a decisão final.
10.15. Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal previsto ou
subscrito por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo
proponente.
10.16. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento, sendo o vencedor
convocado para assinar o contrato no prazo definido neste edital.
11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
11.1 - A sessão pública poderá ser reaberta:
11.1.1 - 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.
11.1.2 - 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.
11.2 - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
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10.2.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.
10.2.2 - A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no BNC, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1 - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
11.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará
o procedimento licitatório.
12. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
12.1. A adjudicatária deverá prestar garantia dos veículos pelo mínimo, 12 (doze) meses, contra vício ou defeito
de fabricação, sem qualquer ônus adicional para o Município.
12.2. No caso de defeito(s) em peça(s) e se, consequentemente, houver a sua substituição, a garantia será
contada a partir da nova data da substituição da(s) peça(s) defeituosa(s).
12.3. A adjudicatária deverá, quando da apresentação da proposta, indicar o(s) nome (s) da(s) empresa(s)
credenciada(s)/autorizada(s) pelo fabricante do veículo, com sede no Município do Recife (PE) e/ou em Caruaru
(PE), para prestação dos serviços em garantia dos veículos.
12. DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS
12.1 - O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação, para
assinar o Contrato.
12.1.1 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal
com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 02(dois)
dias, a contar da data de seu recebimento.
12.1.2 - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada
do adjudicatário e aceita pela Administração.
12.2 - Recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades previstas no art. 7º da Lei
10.520/2002;
12.3 - O licitante vencedor deverá, durante a execução contratual, manter todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do instrumento de contratação.
12.4 - O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou supressões de até 25%
(vinte e cinco por cento) do objeto licitado, nos termos do §1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/1993.
12.5 - No ato da contratação, o PROPONENTE VENCEDOR deverá apresentar documento de procuração
devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o Contrato em nome da
empresa;
12.6 - O contrato poderá ter vigência até 12 (doze) meses, respeitando a vigência dos créditos orçamentários e
admitindo-se a prorrogação nos termos do art. 57, da Lei nº 8.666/93.
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12.7 - Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na ocorrência
de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução.
12.8 - A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do Contrato, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93.
12.9 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado
o contraditório e a ampla defesa.
12.10 - A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do
mesmo diploma legal, quando cabível.
12.11 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
13. DO REAJUSTE EM SENTIDO GERAL
13.1 - As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Edital.
14. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
14.1 - Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
15.1 - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.
16. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
16.1 - As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1.

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
17.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
17.1.2.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

17.1.3.

falhar ou fraudar na execução do contrato;

17.1.4.

comportar-se de modo inidôneo;

17.1.5.

cometer fraude fiscal;

17.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
17.2.1.
Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
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17.2.2.
multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 10% (dez por cento.) dias;
17.2.3.
multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecução total do objeto;
17.2.4.
em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
17.2.5.
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;
17.2.6.
impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da Prefeitura pelo prazo de
até dois anos;
17.2.6.1.A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração
administrativa no subitem 14.1 deste Termo de Referência.
17.2.7.
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;
17.3. As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6 e 14.2.7 poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
17.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
17.4.1.
tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
17.4.2.

tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

17.4.3.
demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
17.5. 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.
17.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Prefeitura, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na
Dívida Ativa da Prefeitura e cobrados judicialmente.
17.6.1.
Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.
17.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a
Prefeitura ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
17.8. 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.
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17.9. 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.
17.10. 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.
17.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
17.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração revogá-la,
por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros,
mediante ato escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93.
18.2 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
18.3 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a
finalidade e a segurança da contratação.
18.4 - Caso o adjudicatário não compareça para receber a nota de empenho ou assinar o contrato, no prazo de
03 (três) dias úteis do recebimento do aviso da homologação, ou, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta não apresentar situação regular, poderá ser convocado, para substituir a Empresa
vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições
de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se a aceitabilidade da
proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, observado o
interesse público.
18.5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, conforme legislação serão
publicados no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco - AMUPE e no Portal da Transparência do FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO -PE, através do sítio eletrônico
www.freimiguelinho.pe.gov.br – Diário oficial.
18.6 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo PREGOEIRO.
18.7 - O vencedor deverá, durante a execução contratual, manter as condições de habilitação apresentada na
licitação.
18.9 - O Edital completo será disponibilizado para consulta e cópia na internet no portal da transparência do
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO - PE, sítio eletrônico:
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www.freimiguelinho.pe.gov.br – Diário oficial e, quando solicitado, através de e-mail no endereço: cplfrei20172020@outlook.com. No caso de retirada do Edital na referida Comissão, a interessada deverá apresentar CDROM ou Pen Drive a fim de que seja procedida sua transcrição por cópia. As informações e os esclarecimentos
necessários ao conhecimento do objeto desta Licitação serão prestados pelo o PREGOEIRO e sua equipe de
apoio, diariamente, das 8h às 12h, na Sala da CPL, conforme endereço Av. Presidente Kennedy, 275, Centro –
Prédio Sede da Prefeitura Municipal ou através do telefone - (081) 3751-1251.
18.10 - O PREGOEIRO, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas
na documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da
licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
18.11 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será
competente o foro da Comarca de Santa Maria do Cambucá -PE.
Frei Miguelinho, 05 de março de 2021.
Augusto César Pinto do Nascimento
Pregoeiro

Av. Presidente Kennedy, 275 – Centro – Frei Miguelinho – Cep: 55.780-000
CNPJ: 11.361.854/0001-10 – Telefone: 81-3751-1107 – e-mail: cplfrei2017-2020@outlook.com

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1. O presente Pregão Presencial tem por objeto a aquisição de veículos conforme especificações, quantitativos
e condições estabelecidas neste Termo de Referência.
1.2. Especificação e quantitativo:
Item

Quant.

ESPECIFICAÇÕES

01

02

Ambulância Tipo A – Simples Remoção Tipo Furgoneta Veículo tipo furgoneta com carroceria em aço ou
monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag para os
ocupantes da cabine, Freio com (A.B.S.) nas 4 rodas,
modelo do ano da contratação ou do ano posterior,
adaptado para ambulância de SIMPLES REMOÇÃO.
Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou
gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção
(flex); Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível:
Capac. Mín = 50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos
exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em
chapa, com revestimento interno em poliestireno, com
fechos internos e externo, resistentes e de aberturas de
fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser
original de fábrica. O pneu estepe não deve ser
acondicionado no são de atendimento. Sistema elétrico:
Original do veículo, com montagem de bateria de no mín
60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema
elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos
os itens especificados do veículo e equipamentos, quer
com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco
de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores.
Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal
do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com
módulo único e lente inteiriça ou múltiplas lentes, com
comprimento mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm,
largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de
55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do
veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE
J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios
contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e
fotometria classe 1, para o Sinalizador Luminoso Frontal
Principal. Sinalização acústica com amplificador de
potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons
distintos, Sistema de megafone com ajuste de ganho e
pressão sonora a 01 (um) metro de no mín 100 dB @13,8
Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE
J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos
Sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante.
Sistema portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine
deve ser com o Sistema original do fabricante do chassi ou
homologado pela fábrica para o ar Condicionado,
ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento
do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou
homologado pela fábrica um Sistema de Ar Condicionado
e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR14.561.
Ventilador oscilante no teto; A Capacidade térmica do
Sistema de Ar Condicionado do Compartimento traseiro
deve ser de no mín 15.000BTUs. Maca retrátil, em

Valor máximo admitido
197.718,66
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duralumínio; com no mín 1.800 mm de compr. Provida de
Sistema de elevação do tronco do paciente de mín 45
graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete.
Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento
de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento
dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio
atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD
Standard 004, feito por laboratório devidamente
credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no
salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço
interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a
maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem
utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas,
piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com
fibra de vidro laminadas ou Acrilonítrica Butadieno Estireno
auto-estinguível, ambos com espessura mín de 3 mm,
moldados conforme geometria do veículo, com a proteção
antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um
suporte para soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres
vertical, junto a porta traseira esquerda, para auxiliar no
embarque com acabamento na cor amarela. Armário
superior para os objetos, na lateral direita, acima da maca,
em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido
interna e externamente em material impermeável e lavável
(fórmica ou similar).

1.2.1. Para os efeitos desta licitação, será considerado “veículo automotor novo” o veículo a motor de
propulsão antes de seu registro e licenciamento vendidos por uma concessionária autorizada pelo
fabricante ou pelo próprio fabricante, nos termos da Deliberação CONTRAN nº 64, de 30 de maio de 2008,
e Lei Federal nº 6.729/1979.
1.3. O veículo deverá estar devidamente equipado com os itens e acessórios exigidos pela vigente Lei de
trânsito.
1.4. O veículo deverá atender aos limites máximos de ruídos fixados nas Resoluções CONAMA n° 1, de
11/02/1993, e n° 272, de 14/09/2000, e legislação correlata.
1.5. O veículo deverá atender os limites máximos de emissão de poluentes provenientes do escapamento
fixados no âmbito Automotores – PROCONVE, conforme Resoluções CONAMA n° 18, de 06/05/1986, e n° 315,
de 29/10/2002, e legislação correlata.
2. DESTINAÇÃO
2.1. O bem objeto deste Termo de Referência destinam-se à frota de veículos do Município de Frei Miguelinho, e
serão utilizados para o atendimento de transferências de enfermos para outras Unidades de Saude localizados
em Caruaru, Recife, Região Metropolitana e demais Redes de Hospitais no atendimento da demanda dos
serviços realizados pela SECRETARIA DE SAÚDE, no atendimento a População.
3. JUSTIFICATIVA
3.1. Município de Frei Miguelinho, localizado no Estado de Pernambuco, a 114km da capital do Estado. Com
área de 211,702km² e uma população estimada no total de 15.457 mil habitantes segundo dados do Censo
IBGE/2019, vem enfrentado grandes dificuldades em relação ao deslocamento dos pacientes que precisam ser
transferidos para outras Unidades de Saúde na Capital do Estado, Caruaru e etc, pois não dispõe de
quantitativos suficiente de veículos adequados para a transferência dos mesmos, uma vez que a frota atual
deste Município encontra-se bastante reduzida e desgastada pelo tempo e uso contínuo, carecendo unicamente
dos recursos desta emenda para aquisição desses veículos. Conforme a legislação a transferência dos
pacientes devem ser feitas de forma digna, segura, de qualidade e com veículos apropriados. Diante das
dificuldades financeiras que estamos vivenciando e não tendo condições de adquirir, através de recursos
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próprios os bens solicitados através do Plano de Trabalho. Solicitamos o mencionado pleito conforme segue
Ofício da Emenda Parlamentar nº 482/2020.
3.2. METAS A SEREM ATINGIDAS:
3.2.1. Aquisição de 02(duas) ambulâncias para o atendimento de transferências de Enfermos para outras
Unidades de Saúde localizados no Grande Recife, Caruaru, Região Metropolitana e demais Redes Hospitais
Regionais, afirmamos que serão de grande valia para a população que terá transporte adequado para as
demandas de saúde, cuja meta é alcançar em média 20 pacientes dia, 600 pacientes mês, 7.200 pacientes ano.
4. CLASSIFICAÇÃO DO BEM COMUM
4.1. O bem a ser adquirido, poderá ser adotado a licitação na modalidade pregão, pois consideram-se bens e
serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, é comum nos termos do
parágrafo único do art. 1º, da Lei 10.520, de 2002.
5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
5.1. O objeto do presente Termo de Referência será entregue de acordo com a necessidade da Administração,
conforme Ordem de Fornecimento, emitida pela SECRETARIA DE SAÚDE.
5.2. O bem deverá ser entregue no local, dia e honorário abaixo indicado:
a) Local de entrega:
Avenida Presidente Kennedy nº. 275 - Bairro Centro - Centro – Frei Miguelinho - PE
b) Dias e horário de entrega:
Segunda a sexta-feira de 8:00 as 13:00.
4.2.1. A data de entrega do bem deverá ser previamente agendada através dos telefones (81)
3751-1107 ou (81) 3751-1251 da Prefeitura.
5.3. O prazo de entrega será de 30 (trinta) dias consecutivos, contado da data do recebimento da Ordem de
Fornecimento.
5.3.1. O prazo previsto acima, poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias consecutivos,
desde que, devidamente justificado e aceito pela Administração.
5.4. O bem será recebido, somente por pessoa credenciada pela SECRETARIA DE SAÚDE, que procederá a
conferência com base na Ordem de Fornecimento escrita e assinada pelo responsável pelo Setor de Compras.
6. ACEITAÇÃO DO OBJETO
6.1. O objeto deste Termo de Referência será recebido da seguinte forma:
a) Provisoriamente – No ato da entrega, por servidor designado pela Administração, para posterior
conferência de sua conformidade com as especificações do edital, da proposta e do contrato. Não
havendo qualquer impropriedade explícita, será atestado esse recebimento.
b) Definitivamente – Em até 10 (dez) dias consecutivos, após o recebimento provisório; mediante
“ATESTO” na nota fiscal/fatura; após, a comprovada adequação dos bens aos termos do edital, da
proposta e do contrato, desde que não se verifiquem defeitos ou imperfeições.
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6.2. A adjudicatária ficará obrigada a trocar o bem que vier a ser recusado por não atender as especificações
exigidas, sem que isso acarrete qualquer ônus para o Município ou importe em relevação das sanções previstas
na legislação vigente e no Edital.
6.2.1. Caso não comprometa os serviços, a substituição deverá ser realizada em até 10 (dez) dias
consecutivos, a contar da data do recebimento da NOTIFICAÇÃO de troca.
6.2.2. Caso comprometa os serviços, a substituição deverá ser realizada em até 05 (cinco) dias
consecutivos, contado da data do recebimento da NOTIFICAÇÃO de troca.
6.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e penal da contratada.
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
7.1 São obrigações da Contratante:
7.1.1

receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.1.2
verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do bem recebido
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação
e recebimento definitivo;
7.1.3
comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
7.1.4
acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
7.1.5
efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
7.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Fornecer o bem conforme consta deste Termo de Referência, no prazo estipulado pela Secretaria de Saúde,
mediante apresentação de "Ordem de Fornecimento".
8.2. Apresentar, no caso de interrupção ou atraso na entrega, justificativa, por escrito, em até 24 (vinte e quatro)
horas a fim de que sejam adotadas as devidas providências, sem impedimento das sanções previstas no
Contrato e na lei regente da matéria.
8.3. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do MUNICÍPIO, ou ainda a
terceiros, durante a execução do CONTRATO, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento pelo município.
8.4. Comunicar ao Município qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados.
8.5. Assumir responsabilidade por todos os gastos com encargos previdenciários e obrigações sociais previstos
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o MUNICÍPIO.
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8.6. Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie; forem vítimas os seus empregados, durante a execução deste
Termo de Referência, ainda que acontecido nas dependências do MUNICÍPIO.
8.7. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste
Termo de Referência, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.
8.8. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação.
8.9. A inadimplência da ADJUDICATÁRIA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não
transfere a responsabilidade por seu pagamento ao MUNICÍPIO, nem pode onerar o objeto deste Termo de
Referência, razão pela qual a ADJUDICATÁRIA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade,
ativa ou passiva, com o MUNICÍPIO.
9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
9.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja
a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
10.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
10.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
11. PAGAMENTOS
11.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da
Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo
contratado.
11.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art.
5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
11.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante
atestar a execução do objeto do contrato.
11.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993:
Av. Presidente Kennedy, 275 – Centro – Frei Miguelinho – Cep: 55.780-000
CNPJ: 11.361.854/0001-10 – Telefone: 81-3751-1107 – e-mail: cplfrei2017-2020@outlook.com

a) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS;
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
expedida pela Secretaria da Receita Federal na forma da Portaria MF 358/2014;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho, comprovando a
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da adjudicatária.
11.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
11.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
11.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições
de habilitação exigidas no edital.
11.7 Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
11.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar
aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
11.9 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
11.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida
pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.
11.10.1.Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de
economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
11.11 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
11.11.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
11.12 A nota fiscal devidamente atestada deverá ser apresentada no Protocolo da Tesouraria da Secretaria de
Saúde, situada na Avenida Presidente Kennedy, nº. 275 – Centro – Frei Miguelinho – PE.
11.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
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EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

( 6 / 100 )

I=

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

365
.
12. DO REAJUSTE
12.1. Não será concedido reajuste ou correção monetária ao valor do Contrato.
12.2.1. Fica assegurado o reequilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, mediante a
superveniência de fato imprevisível nos termos e forma estabelecida no artigo 65, inciso II, d da Lei
8.666/93 mediante provocação da contratada, cuja pretensão deverá estar suficientemente comprovada
através de documento (s).
13. GARANTIA E ASSISTENCIA TÉCNICA
13.1. A adjudicatária deverá prestar garantia dos veículos pelo mínimo, 12 (doze) meses, contra vício ou defeito
de fabricação, sem qualquer ônus adicional para o Município.
13.2. No caso de defeito(s) em peça(s) e se, consequentemente, houver a sua substituição, a garantia será
contada a partir da nova data da substituição da(s) peça(s) defeituosa(s).
13.3. A adjudicatária deverá, quando da apresentação da proposta, indicar o(s) nome (s) da(s) empresa(s)
credenciada(s)/autorizada(s) pelo fabricante do veículo, com sede no Município do Recife (PE) e/ou em Caruaru
(PE), para prestação dos serviços em garantia dos veículos.
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.13. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
17.13.1.
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;
17.13.2.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

17.13.3.

falhar ou fraudar na execução do contrato;

17.13.4.

comportar-se de modo inidôneo;

17.13.5.

cometer fraude fiscal;

17.14. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
17.14.1.
Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
17.14.2.
multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 10% (dez por cento.) dias;
17.14.3.
multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecução total do objeto;
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17.14.4.
em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
17.14.5.
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;
17.14.6.
impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da Prefeitura pelo prazo de
até dois anos;
17.14.6.1.
A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste
subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração
administrativa no subitem 14.1 deste Termo de Referência.
17.14.7.
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;
17.15. As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6 e 14.2.7 poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
17.16. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
17.16.1.
tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
17.16.2.

tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

17.16.3.
demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
17.17. 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.
17.18. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Prefeitura, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na
Dívida Ativa da Prefeitura e cobrados judicialmente.
17.18.1.
Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.
17.19. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a
Prefeitura ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
17.20. 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.
17.21. 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
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sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização PAR.
17.22. 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.
17.23. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
17.24. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
15. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
15.1. O valor total estimado da presente contratação é aquele previsto no item 1.2 deste Termo de Referência.
15.2. O valor total máximo estimado para a presente aquisição é de R$ 197.718,66 (cento e noventa e sete
mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos).
16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
16.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento
da Prefeitura para o exercício de 2021, com recursos da Emenda Parlamentar Estadual Nº 482/2020 na classificação
abaixo:
Orgão orçam.: 14000 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 14002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - saúde
Subfunção: 301 – Atenção Básica
Programa: 2705 – Atenção Básica a Saúde da População
Ação: 1.53 – Aquisição de Equipamentos para Atenção Básica a Saúde
Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
Fontes de Recursos: 6-MSC-1.211.000 Receita de impostos e Transferências de Impostos-Saúde
Orgão orçam.: 14000 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 14002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - saúde
Subfunção: 301 – Atenção Básica
Programa: 2705 – Atenção Básica a Saúde da População
Ação: 1.53 – Aquisição de Equipamentos para Atenção Básica a Saúde
Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
Fontes de Recursos: 53-MSC-1.215.0000 Bloco de Investimento “estruturação das Ações Serviços Público de Saúde
17. DA SUBCONTRATAÇÃO
17.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
14. SANÇÕES CONTRATUAIS
14.1. Pelo descumprimento das condições estabelecidas no contrato serão aplicadas as sanções previstas no instrumento
contratual e na Lei 8.666/93.
Frei Miguelinho, 01 de março de 2021.
José Luiz de Moura
Secretário de Educação
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ANEXO - II
MODELO DE PROPOSTA
PREFEITURA DE FREI MIGUELINHO (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo Licitatório nº. 005/2021.
Pregão Eletrônico nº. 004/2021.
OBJETO: Contratação da aquisição de veículo(ambulâncias).
A Empresa ____________, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. ________ estabelecida na ________ vem,
perante este Pregoeiro apresentar proposta de preços para o fornecimento objeto da licitação acima, conforme
descrição abaixo:
Item

Especificação

Quant.

Unid.

01

Ambulância Tipo A – Simples Remoção Tipo
Furgoneta - Veículo tipo furgoneta com carroceria
em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km,
Air-Bag para os ocupantes da cabine, Freio com
(A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação
ou do ano posterior, adaptado para ambulância de
SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros;
Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool
misturados em qualquer proporção (flex); Potência
mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. Mín
= 50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos exigidos
pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em
chapa, com revestimento interno em poliestireno,
com fechos internos e externo, resistentes e de
aberturas de fácil acionamento. Altura interna do
veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe
não deve ser acondicionado no são de atendimento.
Sistema elétrico: Original do veículo, com
montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem
manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico
dimensionado para o emprego simultâneo de todos
os itens especificados do veículo e equipamentos,
quer com a viatura em movimento quer
estacionada, sem risco de sobrecarga no
alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação:
Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do
tipo barra linear ou em formato de arco ou similar,
com módulo único e lente inteiriça ou múltiplas
lentes, com comprimento mín de 1.000 mm e máx
de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500
mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm,
instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que
comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE
J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios
contra vibração, umidade, poeira, corrosão,
deformação e fotometria classe 1, para o
Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização
acústica com amplificador de potência mín de 100
W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos,
Sistema de megafone com ajuste de ganho e
pressão sonora a 01 (um) metro de no mín 100 dB
@13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à
norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e
diretrizes nos Sistemas de sirenes eletrônicas com

02

UND

Marca

Valor Unit Valor Total
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um único autofalante. Sistema portátil de oxigênio
completo, mín 3 L. A cabine deve ser com o
Sistema original do fabricante do chassi ou
homologado pela fábrica para o ar Condicionado,
ventilação, aquecedor e desembaçador. O
compartimento do paciente, deve ser original do
fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um
Sistema de Ar Condicionado e ventilação nos
termos do item 5.12 da NBR14.561. Ventilador
oscilante no teto; A Capacidade térmica do Sistema
de Ar Condicionado do Compartimento traseiro
deve ser de no mín 15.000BTUs. Maca retrátil, em
duralumínio; com no mín 1.800 mm de compr.
Provida de Sistema de elevação do tronco do
paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de
100 kg. Com colchonete. Deverão ser
apresentados: Autorização de Funcionamento de
Empresa do Fabricante e Registro ou
Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia
de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT
NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por
laboratório devidamente credenciado. A distribuição
dos móveis e equipamentos no salão de
atendimento deve prever: Dimensionar o espaço
interno, visando posicionar, de forma acessível e
prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos
a serem utilizados no atendimento às vítimas. As
paredes internas, piso e a divisória deverão ser em
plástico reforçado com fibra de vidro laminadas ou
Acrilonítrica Butadieno Estireno auto-estinguível,
ambos com espessura mín de 3 mm, moldados
conforme geometria do veículo, com a proteção
antimicrobiana,
tornando
a
superfície
bacteriostática. Um suporte para soro e plasma; Um
pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta
traseira esquerda, para auxiliar no embarque com
acabamento na cor amarela. Armário superior para
os objetos, na lateral direita, acima da maca, em
ABS auto-estinguível ou compensado naval
revestido interna e externamente em material
impermeável e lavável (fórmica ou similar).

Valor Total da Proposta: R$ _____ (
)
Validade da proposta: 60 dias, contado da data de apresentação da mesma.
Prazo de entrega: 30 (trinta) dias.
Declaramos, para os devidos fins, que no preço proposto estão incluídas todas as despesas diretas e
indiretas, inclusive os tributos, taxas, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, fretes, seguros e quaisquer
outros custos e despesas incidentes sobre a execução do contrato.
Declaramos, ainda, que estamos de acordo com todas as condições estabelecidas pela Administração
no Pregão e no Contrato.
Local, ___________________ de _______________ de 2021.
(identificação/nome/CPF/carimbo/etc.
Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO III
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

Á
PREFEITURA DE FREI MIGUELINHO (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo Licitatório nº. 005/2021.
Pregão Eletrônico nº. 004/2021.

Ilmo. Sr. Pregoeiro,

Declaramos, sob as penas da lei, em cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4°. da Lei
Federal nº. 10.520 de 17/07/2002, que conhecemos e atendemos plenamente aos requisitos de habilitação
exigidos neste edital.

......... de ................................ de 2021.
(Nome, CPF/MF, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO IV
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)
MINUTA DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO E CONTRATAÇÃO COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

I. A
empresa:
____________________________________________________________________________
Estabelecida: ____________________________________________________________________________
Inscrita no CNPJ/MF sob nº.
____________________________________________________________________________

Declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua contratação
com a Administração Pública no PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 005/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
004/2021, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Frei Miguelinho (PE) de de 2021.
Nome, CPF/MF e RG do declarante (representante legal).
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ANEXO V
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)
MINUTA DE DECLARAÇÃO DA LEI 9.854/99.
DECLARAÇÃO
PREFEITURA DE FREI MIGUELINHO (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo Licitatório nº. 005/2021.
Pregão Eletrônico nº. 004/2021.

A empresa ____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _________, por meio de seu representante
legal o (a) Sr. (a) ______, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____e do CPF/MF nº. _____, DECLARA,
para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº
9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (
(Data e assinatura do representante legal)

).

OBS: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO VI
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE VIII
UENO PORTE
Empresa _________________, inscrita no CNPJ/MF nº. __________________, por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr.(a) ______________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. _______ e do
CPF/MF nº. _______, declara que se enquadra na condição de MICROEMPRESA – ME OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE – EPP, constituídas na forma da LEI COMPLEMENTAR Nº. 123 de 14/12/2006 alterada
pela Lei Complementar 147/14.
Para tanto anexo o comprovante de opção pelo Simples obtido através do site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm; do Ministério da Fazenda - Receita
Federal e/ou Termo de Opção do SIMPLES, registrado ou autenticado na Junta Comercial (indicar o local da
sede ou domicílio da licitante, onde for o registro).

LOCAL/DATA
NOME/ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CARIMBO/CNPJ/MF
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ANEXO - VII
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 3º DA LC 123/2006

Á
PREFEITURA DE FREI MIGUELINHO (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo Licitatório nº. 005/2021.
Pregão Eletrônico nº. 004/2021.
Ilmo. Sr. Pregoeiro,

Declaramos, sob as penas da lei, que atendemos plenamente aos requisitos do artigo 3º. da LC nº.
123/2006 com a redação da LC147/2014, inocorrendo a declarante, em qualquer das hipóteses previstas no
parágrafo 4º. do artigo 3º. da mencionada lei.
Frei Miguelinho ..... de ............ de 2021.

NOME/ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CARIMBO/CNPJ/MF
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ANEXO - VIII
TERMO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI MIGUELINHO E A
EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO Nº. 005/2021 – PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. 004/2021.
Aos ___ dias do mês de ____ de dois mil e vinte e um, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE sediada na
Avenida Presidente Kennedy snº. – Centro – Frei Miguelinho - PE através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
inscrito no CNPJ/MF sob nº. 13.811.409/0001-30, doravante denominada CONTRATANTE neste ato contratual
representado pelo Sr. JOSÉ LUIZ DE MOURA, brasileiro, casado, residente e domiciliada na Rua Bento Loiola,
nº 70, Apart. Nº 2003-A – Casa Amarela – Recife-PE, CEP: 52.051-340; RG sob nº 1877334 SSP-PE e inscrita
no CPF/MF sob nº. 225.185.174-72com a interveniência do MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO pessoa jurídica
de direito público interno, sediado na Avenida Presidente Kennedy nº. 275 - Bairro do Centro - inscrito no
CNPJ/MF sob nº. 11.361.854/0001-10 representado por sua atual prefeita Sra. Adriana Alves Assunção
Barbosa, brasileira, casada, assistente social, residente e domiciliada na Rua Lagoa de João Carlos snº. –
Distrito de Lagoa de João Carlos - Frei Miguelinho – PE; inscrita no CPF/MF sob nº. 545.777.724-34, com
endereço especial na Avenida Presidente Kennedy nº. 275 - Centro – Frei Miguelinho - PE e a empresa _______
pessoa jurídica de direito privado sediada na_______ nº. ___ – _____– _____ - ___ inscrita no CNPJ/MF sob nº.
_________ doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por (qualificação do representante
legal da contratada) pactuam o presente contrato, cuja celebração é decorrente do Processo de Licitação nº.
005/2021, doravante denominado PROCESSO, e que se regerá pela Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de
1993 da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor;
pelo estabelecido no ato convocatório e seus anexos, parte integrante deste contrato independente de
transcrição; pelos termos da proposta vencedora, pelos preceitos de direito público; aplicando-se-lhes
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado; atendidas as
cláusulas e condições que se enunciam a seguir.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – Constitui objeto do presente contrato a aquisição de __ ( ) veículo, tipo
___, abaixo descrito, conforme especificações e quantitativo constantes no Anexo I do Edital de Pregão
Eletrônico nº. 004/2021 parte integrante deste Contrato independente de transcrição.
Parágrafo Primeiro – O objeto deste contrato destina-se ao atendimento da demanda de serviços da Secretaria
Municipal de Saúde.
Parágrafo Segundo – O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em
parte, sem o consentimento prévio e expresso da contratante.
Item

Especificação

Unid.

Quant.

Marca

Valor unitário R$

Valor total R$

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE – O objeto da presente contratação destina-se à realização das
atividades do Município através da Secretaria de Saúde.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO – O presente Contrato vigorará pelo período compreendido entre
12(meses).
Parágrafo Primeiro - O prazo acima poderá ser prorrogado, nos termos e forma prevista na Lei 8.666/93 desde
que seja conveniente para a Administração.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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Parágrafo Único - O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de
Referência, anexo ao Edital.
CLÁUSULA QUINTA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para
tanto, a contratada não tenha concorrido de alguma forma; haverá incidência de atualização monetária sobre o
valor devido, pela variação acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e a
data de sua efetiva realização.
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE
Parágrafo Único - As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo ao Edital.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO
Parágrafo Único - As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo ao Edital.
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
Parágrafo Único - A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado
pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.
CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO
Parágrafo Único - As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo ao Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA – A contratada deverá prestar garantia do(s)
veículo(s) pelo mínimo, 12 (doze) meses, contra vício ou defeito de fabricação, sem qualquer ônus adicional para
o Município.
Parágrafo Primeiro - No caso de defeito(s) em peça(s) e se, consequentemente, houver a sua substituição, a
garantia será contada a partir da nova data da substituição da(s) peça(s) defeituosa(s).
Parágrafo Segundo - A contratada deverá, indicar o(s) nome (s) da(s) empresa(s) credenciada(s)/autorizada(s)
pelo fabricante do veículo, com sede no Município do Recife (PE) e/ou em Caruaru (PE), para prestação dos
serviços em garantia dos veículos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Parágrafo Único - As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do
Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Parágrafo Único - As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do
Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
Parágrafo Único - As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO
Parágrafo Primeiro - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
a. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art.
78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
b. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
Parágrafo Segundo - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
Parágrafo Quarto - termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme
o caso:
a. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c. Indenizações e multas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DESPESAS DO CONTRATO – Constituirá encargo exclusivo da
contratada o pagamento de tributos, tarifas e despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato.
Parágrafo Único: Serão da contratada todas as despesas decorrentes de encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e empresariais, decorrentes da execução do contrato. Artigo 71 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – As despesas decorrentes deste
contrato correrão por conta da dotação orçamentária a seguir especificada e recursos da Emenda Parlamentar
Estadual Nº 408/2018:
Orgão orçam.: 14000 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 14002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - saúde
Subfunção: 301 – Atenção Básica
Programa: 2705 – Atenção Básica a Saúde da População
Ação: 1.53 – Aquisição de Equipamentos para Atenção Básica a Saúde
Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
Fontes de Recursos: 6-MSC-1.211.000 Receita de impostos e Transferências de Impostos-Saúde
Orgão orçam.: 14000 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 14002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - saúde
Subfunção: 301 – Atenção Básica
Programa: 2705 – Atenção Básica a Saúde da População
Ação: 1.53 – Aquisição de Equipamentos para Atenção Básica a Saúde
Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
Fontes de Recursos: 53-MSC-1.215.0000 Bloco de Investimento “estruturação das Ações Serviços Público de
Saúde

Av. Presidente Kennedy, 275 – Centro – Frei Miguelinho – Cep: 55.780-000
CNPJ: 11.361.854/0001-10 – Telefone: 81-3751-1107 – e-mail: cplfrei2017-2020@outlook.com

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL – A contratada responderá por perdas e danos que vier
o sofrer o contratante, ou terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da contratada ou de seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; não excluindo, ou reduzindo esta
responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante. Artigo 70 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS VEDAÇÕES E PERMISSÕES
Parágrafo Primeiro - É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
Parágrafo Segundo - É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho
de 2020.
a.

b.

A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade
fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de
licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de
maio de 2020.
A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução
do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem
prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN
SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS ALTERAÇÕES
Parágrafo Primeiro - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
Parágrafo Segundo - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
Parágrafo Terceiro - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS CASOS OMISSOS
Parágrafo Primeiro - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº
8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas
e princípios gerais dos contratos.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – PUBLICAÇÃO
Parágrafo Primeiro - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO – O foro do presente contrato será o da comarca de SANTA MARIA DO
CAMBUCÁ, excluído qualquer outro.
E, por estarem justos, e acordos, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito legal,
na presença das testemunhas que também assinam.
Frei Miguelinho (PE), 00 de 0000 de 2021.
Adriana Alves de Assunção Barbosa
Prefeita
Contratada
José Luiz de Moura
Secretário
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AVISO DE LICITAÇÃO

Em cumprimento às disposições contidas na Lei 8.666/93, informamos aos interessados que o
Município de Frei Miguelinho realizará a licitação abaixo indicada.
LICITAÇÃO

OBJETO

DATA/HORÁRIO

Pregão

Contratação da aquisição de veículo tipo ambulâncias,

23/03/2021

Eletrônico

conforme especificações e quantitativos, constantes no

às 10:00

Nº 004/2021

Anexo I do Edital de Pregão.
Informações:

A sessão será
realizada na

www.freimiguelinho.pe.gov.br no link\Diário oficial Telefone:
(81)3751-1251.

internet no
endereço eletrônico
https://bnccompras.
com/Home/Login

Augusto César Pinto do Nascimento
Pregoeiro
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CERTIDÃO

Certifico que afixei no quadro de avisos de amplo acesso ao público da Prefeitura de Frei Miguelinho e
da Secretaria de Saúde, o aviso da realização do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2021, que tem por objeto a
contratação da aquisição de veículo, conforme especificações e quantitativos, constantes no Anexo I do Edital
de Pregão.
Frei Miguelinho, 10 de março de 2021.

Josefa Eliane Alves
Equipe de Apoio
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