
 
  

 
Processo:_________ 
 
Nº Folhas:_______ 
 
Rubrica:_____ 

072 

Proc.: 696/2020 

Nº Fl:  

Resp. Allison 

PREGÃO ELETRÔNICO   

N °  0 3 7 / 2 0 2 0 / P M C  
 

 

 
 

 

 

« Aquisição de Ambulância do tipo D – UTI, para o 
enfrentamento do COVID-19»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO 
Recomendamos aos licitantes a leitura atenta às 
condições/exigências contidas neste edital e 
seus anexos, principalmente quanto ao 
credenciamento, objetivando evitar conflitos que 
o prejudiquem  e que  possam ocasionar sua 
desclassificação no certame. 
Dúvidas: (69) 3345 – 2353. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2020/PMC 

DATA DA REALIZAÇÃO: 27 de Agosto de 2020. 

HORÁRIO: ás 09:05 horas 
INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
DIA: 21 de Agosto de 2020 
HORA: 13:00 horas 
FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
DIA: 27 de Agosto de 2020 
HORA: 08:00 horas 
INÍCIO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
DIA: 27 de Agosto de 2020 
HORA: 08:05 horas 
FIM DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
DIA: 27 de Agosto de 2020 
HORA: 09:00 horas 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 
DIA: 27 de Agosto de 2020 
HORA: 09:05 horas 
LOCAL: WWW.LICITANET.COM.BR  
O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos endereços eletrônicos 
https://licitanet.com.br/ e  http://www.cabixi.ro.gov.br 
Limite para esclarecimentos e impugnações ao edital: dia 25/ Agosto de 2020. 
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00 
Prazo para envio da proposta definitiva e documentos complementares: 02 (duas) horas após 
convocação do pregoeiro 
- Caso solicitado o envio de documentos complementares, não será aceito envio de documento novo, 
que já não tenha sido anexado junto à proposta, conforme previsto no art. 26, caput, do Decreto 
Federal n°10.024/2019. 
Informações complementares poderão ser obtidas no horário das 7h00m às 13h00m, pelo telefone 
(69) 3345-2353, ou pelo e-mail: cpl_cabixi@hotmail.com 
OBS.: Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial de Brasília – DF. 
OBS: LICITAÇÃO AMPLA PARTICIPAÇÃO 
OBS.: Modo de disputa: aberto (envio dos lances durará 10 minutos, prorrogado automática e 
sucessivamente quando houver lance nos dois últimos minutos). 
OBS: Não havendo expediente ou ocorrendo fato que impeça a realização do certame na data marcada, 
a sessão será redesignada para o dia útil seguinte, no mesmo horário 
Valor Orçado - R$ 350.937,50 
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Processo:_________ 
 
Nº Folhas:_______ 
 
Rubrica:_____ 

074 

Proc.: 696/2020 

Nº Fl:  

Resp. Allison 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. PREÂMBULO:  

1.1. O Município de Cabixi, Estado de Rondonia, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e 
de sua Pregoeira, designada por intermédio do  Decreto Municipal nº 007/2020, torna público 
para conhecimento dos interessados que encontra-se instaurada a licitação, sob a modalidade de 
Pregão Eletrônico sob o nº 037/2020/PMC, (modo de disputa: aberto) tipo MENOR PREÇO 
TOTAL POR ITEM, regime de execução direta,  regida pela Lei Federal n.º 10.520/02, Decreto 
Federal 10.024/19, Decreto Municipal nº 236 de 26 de novembro de 2019, subsidiariamente, com a 
Lei Federal nº 8.666/1993,  Lei complementar n°123/06,  Lei Complementar 147/14 com suas 
alterações Será aplicada no que couber as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor 
Lei 8.078/90 e demais exigências  contidas nesse Edital. 

1.2. Fica subentendido que o presente Edital, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, foi 
cuidadosamente examinado pelas LICITANTES, sendo assim, não se isentarão do fiel cumprimento 
do disposto neste edital e seus anexos.  

1.3. O instrumento convocatório e todos os elementos que o integram,  encontram-se disponíveis, 
para conhecimento e retirada, no endereço eletrônico www.licitanet.com.br;  

1.4. A sessão inaugural deste PREGÃO ELETRÔNICO dar-se-á por meio do sistema eletrônico, na data 
e hora marcados. 

1.5. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça à abertura do 
certame na data marcada, a sessão pública será transferida para data posterior, mediante 
comunicação do Pregoeira (a) aos licitantes; 

1.6. Os horários mencionados neste Edital referem-se ao horário oficial de Brasília - DF. 

2. DA FORMALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO:  

2.1. Esta Licitação encontra-se formalizada e autorizada através do Processo Administrativo N° 
696/2020/SEMUSA, e destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e 
a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública e será processada e julgada em 
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo de que lhe são correlatos.  

3. DO OBJETO:  

3.1. A presente Licitação tem por objeto a Aquisição de veiculo ambulância do tipo "D UTI" para 
Transporte Inter Hospitalar de pacientes, a fim de garantir melhorias no atendimento realizado 
no transporte de pacientes em situação de urgência e emergência para atender a Unidade Mista de 
Saúde de Cabixi - RO, em caráter emergencial, para o enfrentamento do Coronavírus (COVID-19). 

3.2. O termo de referência, é peça integrante deste edital e nele estão inseridas todas as 
informações indispensáveis para elaboração da proposta, formulação da habilitação e execução do 
contrato, devendo o licitante interessado ler cautelosamente todo o conteúdo a fim de garantir que 
obteve todas as informações necessárias e indispensáveis para elaboração da proposta e anexos.  

3.3. Observação: em se tratando de objeto com especificações definidas, não serão aceitos e 
será automaticamente desclassificado o objeto ofertado que não atenda a todas as 

http://www.licitanet.com.br/
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especificações mínimas ou que se apresente com especificações inferiores ao que foi 
solicitado no termo de referência. 

3.4. No momento em que o licitante cadastrar a proposta no SISTEMA/LICITANET, É 
OBRIGATÓRIO a indicação da MARCA  do objeto ofertado, sob pena de  desclassificação. 

3.5. Todas as Cotações de Preços, Orçamentos, Valores Prévios e Cálculos de Média são de 
inteira responsabilidade do setor que os efetuou (SEMUSA) não cabendo assim qualquer 
responsabilidade a Pregoeira e sua equipe de apoio, com relação aos mesmos. 

3.6. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no endereço 
eletrônico e as especificações constantes no ANEXO II deste Edital, prevalecerão às últimas; 

4. DA FORMA, DO LOCAL E DO PRAZO DE  ENTREGA:  

4.1. Conforme estabelecido no Termo de Referência, que foi aprovado e assinado pelo gestor 
da pasta, analisado e aprovado pela Auditoria/Controle Interno. 

5. DA GARANTIA E ASSITÊNCIA TÉCNICA:   

5.1. Conforme estabelecido no Termo de Referência, que foi aprovado e assinado pelo gestor 
da pasta, analisado e aprovado pela Auditoria/Controle Interno. 

6. DO RECEBIMENTO:  

6.1. O recebimento ficará sob a responsabilidade da Comissão de Recebimento (almoxarifado) a 
entrega do(s) produto(s)/bens em cumprimento das formalidades legais assinando a nota 
fiscal/fatura tudo em conformidade do Artigo 73, inciso I letra “b” e Artigo 74 inciso III e seu § único 
da lei 8.666/93.  

7. ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS QUE TERÃO DE SER INCONDICIONALMENTE OBSERVADOS – 
QUANTO AO  REPRESENTANTE. 

7.1. EM SE TRATANDO DE ADVOGADO: 

7.1.1. Observar as regras do CPC, principalmente o artigo 38, c/c com a  Lei 8.906/94 no seu artigo 
5º. 

7.2. EM SE TRATANDO DE PESSOA FISICA: 

7.2.1. Diante do artigo 118 do Código Civil: 

“...o representante é obrigado a provar as pessoas, com quais tratar em nome do 
representado, a sua qualidade e a extensão de seus poderes, sob pena de, não o 
fazendo, responder pelos atos que a estes excedem.” 

Art. 653. Opera-se o mandato  quando alguém recebe de outrem poderes para, 
em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o 
instrumento do mandato; 

Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante 
instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante. 
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§ 1º O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, 
a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objeto da outorga com a 
designação e a extensão dos poderes conferidos; 

§ 2º O terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração 
traga a firma reconhecida. 

8. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

8.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital diante de alguma irregularidade, 
devendo enviar o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 
propostas, devendo o Licitante mencionar o número do pregão, o ano e o número do processo 
licitatório, manifestando-se EXCLUSIVAMENTE via e-mail: cpl_cabixi@hotmail.com (ao transmitir o 
e-mail, o mesmo deverá ser confirmado pela Pregoeira e Equipe de Apoio, para não tornar sem efeito, 
pelo telefone (69) 3345-235, devendo a Pregoeira encaminhar à autoridade superior para decidir 
sobre a petição no prazo de ate 02 (dois) dias uteis, contados da data de recebimento da 
impugnação. 

8.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que, tendo-os aceito sem 
objeção, venha, após a abertura das propostas, apontarem falhas ou irregularidades ou não o fizer no 
prazo estipulado.  

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

9.1. As dúvidas, os pedidos de esclarecimentos decorrentes da interpretação deste Edital e as 
informações adicionais que se fizerem necessárias à elaboração das propostas, deverão ser  pelo 
telefone: (69) 3345-2353, ou protocolado junto ao setor de Licitações da Prefeitura Municipal,  
sito a Av. tamoios, nº 4031 - Centro – Cabixi – Rondônia. CEP: 76.994.000, de segunda-feira a sexta-
feira, das 07:00 horas às 13:00 horas, e/ou pelo email cpl_cabixi@hotmail.com com antecedência 
mínima de 03 (três) dias úteis, antes da data fixada para a sessão inaugural deste PREGÃO 
ELETRÔNICO, citada no Preâmbulo deste Edital. 

9.2. Não serão reconhecidas as impugnações e os pedidos de esclarecimentos que não seja na forma 
eletrônica, ou apresentada fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado 
legalmente. 

9.3. As respostas às dúvidas formuladas, bem como as informações que se tornarem necessárias 
durante o período de elaboração das propostas, ou qualquer modificação introduzida no edital no 
mesmo período, serão encaminhadas em forma de adendos modificadores ou notas de 
esclarecimentos, e enviado/anexado no site oficial da licitação www.licitanet.com.br. 

9.4. ADENDO MODIFICADOR é o documento emitido pela Administração, contendo informações que 
impliquem em alteração na formulação das propostas, sendo neste caso, necessário a publicação de  
Aviso de Prorrogação da Sessão de Abertura, com o prazo original, devidamente estabelecido no art. 
4º, inciso V da Lei Federal nº. 10.520/02 e art. 21, § 4º da Lei Federal nº. 8.666/93, a qual se aplica 
subsidiariamente a modalidade Pregão; 

9.5. NOTA DE ESCLARECIMENTO é o documento emitido pela Administração, contendo informações 
que não causem alteração e/ou que não prejudiquem a formulação das proposta. 

9.6. Os esclarecimentos  a respeito de condições da presente licitação, serão divulgados através de 
publicação de Adendo Modificador ou Nota de Esclarecimento no site oficial da licitação 
www.licitanet.com.br. 

mailto:cplsoph@gmail.com
http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
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9.7. Em caso de dúvidas decorrentes deste pregão, a licitante deverá encaminhar requerimento com 
pedido de esclarecimento,  que  somente poderá ser feito por meio  eletrônico, através do  Email: 
cpl_cabixi@hotmail.com. 

9.8. Eventuais contatos via telefone, para  informações sobre o presente Pregão, o licitante deve estar 
ciente  de que os servidores do Setor de licitações, bem como a Pregoeira), se resguardaram o direito 
de não os  informar, garantindo  o princípio da isonômia, no momento da licitação. 

10. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DAS RESTRIÇÕES  

10.1.Poderão participar deste PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, qualquer empresa individual ou 
sociedade empresarial, regularmente estabelecida no País, que seja especializada no ramo de 
atividade de acordo com o  objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, 
especificações e normas contidas neste edital e seus anexos; 

10.1.1.  Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou 
reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler 
atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificações do 
ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA). 

10.2. A ME,  EPP, MEI ou EIRELI, além da apresentação da declaração de que se enquadra na 
condição prevista pela Lei,  para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da 
proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio da ficha técnica 
descritiva do objeto o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no 
desempate (art. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/06).  

10.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital e nas demais cominações legais.     

10.4. Poderão participar desta modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, as pessoas jurídicas 
legalmente constituídas que atenderem a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto a 
documentação; e ainda, que estiverem regularmente estabelecidas no País, cuja finalidade e 
ramo de atividade seja compatível com o objeto desta Licitação; e finalmente, as empresas que 
estiverem devidamente cadastradas junto à LICITANET – Licitações On-line. 

10.5. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por 
meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horário limite estabelecidos. 

a) O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de 
remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, 
que poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo: 

I.  Para o Microempreendedor Individual – MEI: 

 
II. Para as demais empresas: 

30 dias 90 dias 180 dias 365 dias 
R$ 142,10 R$ 201,50 R$ 250,10 365,30 

30 dias 90 dias 180 dias 365 dias 
R$ 165,41 R$ 211,58 R$ 288,71 R$ 407,15 

mailto:cpl_cabixi@hotmail.com
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b) O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5º da Lei nº 
10.520/02. 

10.6. Não poderão participar desta modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, empresas que 
estejam enquadradas nos seguintes casos: 

10.6.1.  Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

10.6.2.  Que, em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam 
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

a) A vedação à participação de empresas interessadas que se apresentem constituídas sob 
a forma de consórcio se justifica na medida em que nas contratações de serviços e nas 
aquisições de pequenos vultos, não se torna interessante a participação de grandes 
empresas, sendo comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, às quais, 
em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e 
econômico-financeira, condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza. 

b) Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a 
escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com 
as devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei Federal nº 
8.666/93, art. 33 e ainda o entendimento do Acórdão TCU nº 1316/2010, que atribui à 
Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em licitações por ela 
promovidas, pelos motivos já expostos, conclui-se que a vedação de constituição de 
empresas em consórcio, neste certame, é o que melhor atende o interesse público, por 
prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e moralidade. 

10.6.3.  As que,  por quaisquer motivos, tenham sido  punidas com suspensão por órgão da 
Administração Publica Direta ou Indireta, na esfera  municipal (Município de Cabixi),  desde que o 
ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão que a praticou, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição; 

10.6.4.  As  declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação 
(artigo 87, IV da Lei nº 8.666/93); 

“SÚMULA Nº 51 - A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar (artigo 
87, IV da Lei nº 8.666/93) tem seus efeitos jurídicos estendidos a todos os órgãos 
da Administração Pública, ao passo que, nos casos de impedimento e suspensão 
de licitar e contratar (artigo 87, III da Lei nº 8.666/93 e artigo 7º da Lei nº 
10.520/02), a medida repressiva se restringe à esfera de governo do órgão 
sancionador.” 

10.6.5. Não serão habilitadas as licitantes que possuírem registro impeditivo de contratação no 
Cadastro Nacional  de Empresas  Inidôneas e Suspensas  (CEIS), da Controladoria Geral da União  
(CGU), disponível no Portal  da  Transparência  (www.portaltransparencia.gov.br/ceis)   e  no  
Cadastro  Nacional  de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), nos 
termos do item 12.6.1, alíneas “a” e “b”   deste edital.  
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10.6.6.As  proibidas de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, da 
Lei nº 9.605/98;  

10.6.7.Os proíbidos de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92;  

10.6.8. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;  

Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 
a participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no 
mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu 
conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no 
processo licitatório.  

10.6.9. As empresa e/ou sociedades estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

10.6.10.  As que possuam ramo de atividade registrado no ato constitutivo incompatível com o 
objeto desta licitação; 

10.6.11.  A participação nesta Licitação, importa à proponente na irrestrita aceitação das condições 
estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas 
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recurso. A não observância destas 
condições ensejará na sumária desclassificação da proponente. 

11. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO. 

11.1. As empresas licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada 
para início da Sessão Pública via internet; 

11.2. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente através de Home Broker, 
o qual deverá manifestar em campo próprio da Plataforma Eletrônica, pleno conhecimento, aceitação e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 

11.3. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site www.licitanet.com.br;  

11.4. O acesso do licitante ao pregão eletrônico, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 
lances sucessivos de preços, somente se dará mediante prévio cadastramento e adesão aos planos 
elencados na alínea “a” do subitem 4.4. 

11.5. O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando 
suspensas por inadimplência do licitante junto a LICITANET – Licitações On-line, ou canceladas por 
solicitação do licitante. 

a) A manutenção ou alteração da Senha de Acesso será feita através de pedido do licitante 
junto ao Atendimento On-Line (CHAT) do site LICITANET – Licitações On-line, sendo enviada para 
seu email a nova senha de forma imediata. 

11.6. É de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada, não cabendo a LICITANET – Licitações On-line a responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

http://www.licitanet.com.br/
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11.7. O cadastramento do licitante junto a Plataforma de Pregão Eletrônico implica a responsabilidade 
legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao certame. 

11.8. As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pelos telefones: (34) 
3014-6633 e (34) 99807-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br. 

11.9. As microempresas ou as empresas de pequeno porte no momento de seu cadastro 
deverão manifestar em campo próprio do Sistema Eletrônico o estabelecido na Lei 
Complementar nº. 123/2006 e ainda suas alterações na Lei Complementar 147/2014; 

11.10. A não declaração da licitante em referência Lei Complementar nº. 123/2006 e ainda 
suas alterações na Lei Complementar 147/2014 caso se enquadre, implicará no IMPEDIMENTO 
DA LICITANTE EM BENEFICIAR-SE DA MESMA. 

11.11. A declaração falsa dos requisitos de credenciamento sujeitará o licitante às sanções previstas 
neste Edital e nas demais cominações legais do certame. 

11.12. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 
Sistema ou a Comissão de Pregão, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

11.13. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada ao provedor do sistema para 
imediato bloqueio de acesso. 

12. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO 

12.1. A partir do horário previsto neste edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento 
da proposta inicial de preço, terá início a sessão pública do pregão eletrônico com a divulgação das 
propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas. 

12.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao 
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 
informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

12.3. O licitante poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema, e 
também lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente 
registrado na Plataforma Eletrônica – LANCE INTERMEDIÁRIO; 

12.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 

12.5. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 
participantes. 

12.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, 
quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados. 

12.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a sessão será suspensa e 
terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, 
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através de mensagem eletrônica na caixa de mensagem (chat) ou e-mail divulgando data e hora da 
reabertura da sessão. 

12.8. Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente 
desistente às penalidades previstas no artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002 e neste edital. 

12.9. Considerando que o sistema permite a comunicação com o pregoeiro no chat, as empresas que 
porventura errarem na digitação dos seus lances, poderão solicitar o cancelamento do lance. 
Contudo, caso o pregoeiro detecte que o lance ofertado apresenta indícios de erro de digitação, 
poderá excluí-lo, sem a manifestação da empresa, visando manter a regularidade do certame.  

12.10. A regra disposta no item acima será aplicada somente nos casos de erro de digitação. Caso a 
licitante  solicite o cancelamento do seu lance e não for caracterizado erro de digitação, mediante a 
observação da regularidade dos lances apresentados, o pregoeiro  estará desobrigado de  cancelar o 
lance, devendo a licitante arcar  com o custo  de acordo  com o lance ofertado, e em caso  de 
desistência do lance será aplicado o disposto no item 12.8.  

12.11. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
Sistema Eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta de preços e lances inseridos 
em sessão pública; 

12.12. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a 
Sessão Pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de sua 
desconexão, até a promulgação do vencedor; 

12.13. O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus Anexos. E, em caso 
de discordância existente entre as especificações do objeto descrito no www.licitanet.com.br e as 
especificações constantes do Anexo II DO EDITAL, prevalecerão as últimas; 

12.14. A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 
proposta de preços, independente do resultado do procedimento licitatório; 

12.15. Uma licitante, ou grupo, suas filiais, ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo 
econômico, ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso uma 
licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas não serão levadas em 
consideração e serão rejeitadas pela entidade promotora da licitação; 

12.15.1.  Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, 
as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou 
representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou 
financeiramente a outra empresa; 

12.16.Nenhuma empresa ou instituição vinculada a Entidade de Licitação será elegível para 
participar deste processo licitatório; 

12.17. Nas Propostas de Preços REGISTRADAS no Sistema Eletrônico, deverão ser observadas 
as seguintes condições: 

12.18. Preço total de cada lote, de acordo com o preço praticado no mercado, conforme estabelece o 
inciso IV, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93, expresso em moeda corrente nacional (R$), com no 
máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no Anexo II   DO 
EDITAL; 
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12.19. No preço ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as 
impostos, ICMS e/ou ISSQN (conforme o caso), taxas, descontos, e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação; 

12.20. Os itens ofertados deverão estar de acordo as especificações do objeto nos moldes do  Anexo 
II DO EDITAL, incluindo marca,  modelo e outros elementos que identifiquem e constatem as 
descriminações  dos produto e/ou serviços  ofertados, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO. 

12.21. Descrição detalhada dos itens ofertados, ficando expressamente vedado a indicação de 
02 (duas) ou  mais marcas para o item. 

12.22. Apresentar a validade da proposta, de forma clara e inconfundível, bem como prazo e 
local de entrega sob pena de desclassificação. 

12.23. A proposta de preços registrada implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

12.24. O Pregoeiro(a) verificará as propostas de preços registrados no endereço eletrônico, 
antes da abertura da fase de lance, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam 
em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, que forem omissas ou 
apresentarem irregularidades insanáveis. 

12.25. O Pregoeiro caso julgue necessário submeterá a documentação relativa a proposta, 
apresentada pelos participantes a uma equipe técnica da Unidade solicitante do objeto, para 
que os mesmos analisem e emitam parecer técnico dos produtos ofertados.  

12.26. Assim como as propostas de preços, os valores lançados  serão pelo VALOR TOTAL DE 
CADA LOTE no sistema em acordo com a proposta, sob pena de desclassificação. 

13. DA SESSÃO PÚBLICA 

13.1. Na data e horário já marcados no preâmbulo, e em conformidade com o estabelecido neste Edital, 
terá início a Sessão Pública do presente PREGÃO ELETRÔNICO, com a divulgação das propostas de 
preços, recebidas em conformidade com o edital, e que deverão estar em perfeita consonância com as 
especificações detalhadas no presente Edital e seus Anexos. 

13.2. Em seguida, ocorrerá o início da etapa de lances, via internet, única e exclusivamente, no site 
www.licitanet.com.br, conforme estabelecido no Sistema Eletrônico. 

13.3. Informa-se ainda que devido ao caráter sigiloso das licitações, na fase de lances, o 
pregoeiro(a) não atenderá o telefone para responder questões inerentes ao presente Pregão. 

13.4. O pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a proposta 
ofertada que se encontra inserida no campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO” do sistema, 
confrontando suas características com as exigências do Edital e seus anexos (podendo, ainda, ser 
analisado pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que não estejam em 
conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis. 

13.5. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
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13.6. 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. 

13.7. 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. 

13.8. 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. 

13.9. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-
se-á automaticamente. 

13.10. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço. 

13.11. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação 
do detentor do lance; 

13.12. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão; 

14. DA NEGOCIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS 

14.1. Encerrada a fase competitiva, o pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico 
contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor 
proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes 
daquelas previstas no edital. 

14.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

14.3. A entidade licitante não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado 
(valor de mercado) para a contratação. 

15. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E NEGOCIAÇÃO 

15.1. Somente as licitantes que apresentarem proposta de preços em consonância com o que dispõe o 
edital, poderão apresentar lances para o(s) lote (s) cotado(s), exclusivamente por meio do Sistema 
Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de 
registro e valor.  

15.2. Assim como as propostas de preços, os lances serão ofertados pelo VALOR TOTAL DE CADA 
LOTE; 

15.3. Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) 
casas decimais, considerando as quantidades constantes na proposta inicial cadastrada no sistema.  

15.4. A abertura e fechamento da fase de lances “via internet”, será feito pelo Pregoeiro(a). 



 
  

 
Processo:_________ 
 
Nº Folhas:_______ 
 
Rubrica:_____ 

084 

Proc.: 696/2020 

Nº Fl:  

Resp. Allison 

15.5. As licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observado o horário fixado e as 
regras de sua aceitação.  

15.6. A licitante somente poderá oferecer lances inferiores ao último por ele ofertado e registrado 
no sistema. 

15.7. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar.  

15.8. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real do 
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a 
identificação do detentor do lance. 

15.9. No caso de desconexão com o Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do PREGÃO 
ELETRÔNICO, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos 
lances. 

15.10. O Pregoeiro(a), quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados. 

15.11. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão Pública do 
PREGÃO ELETRÔNICO será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos 
participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação, no site www.licitanet.com.br. 

15.12. O Lote aberto para lance, antes de ser encerrado, entrará no tempo de iminência, de 01 (um) 
a 60 (sessenta) minutos, determinado pelo Pregoeiro(a). Decorrido o tempo de iminência, o lote 
entrará no horário de encerramento aleatório do sistema, de 01 (um) segundo a 30 (trinta) 
minutos, findo o qual o lote estará automaticamente encerrado, não sendo mais possível reabri-lo. 

15.13. Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro (a) se 
responsabilizará pelo aviso de encerramento aos licitantes, observado o mesmo tempo de até 30 
(trinta) minutos. 

15.14. Incumbirá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a Sessão 
Pública do PREGÃO ELETRÔNICO, ficando responsável pelo ônus recorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, até 
a promulgação do vencedor. 

15.15. A desistência em apresentar lances implicará na exclusão da licitante, na etapa de lances e 
na manutenção do último preço, por ela apresentada, para efeito de ordenação das propostas de 
preços. 

15.16. Após encerrada a face de lances, as Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte – 
EPP, as quais declararão, em campo próprio do sistema, ao inserir suas propostas de preços serão 
convocadas através do próprio sistema, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e ainda suas 
alterações na Lei Complementar 147/2014.  

15.17. Após etapa de lances, o Pregoeiro(a) poderá encaminhar pelo sistema eletrônico 
contraproposta (fase de negociação) diretamente ao licitante que tenha apresentado lance de 
menor valor, para que seja obtido um melhor preço, bem assim decidir sobre sua aceitação, 
podendo a negociação ser acompanhada pelos demais licitantes. 

16.DO ENCERRAMENTO DA ETAPA DE LANCES E NEGOCIAÇÃO 

http://www.licitanet.com.br/
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16.1. Encerrada a etapa de lances e negociação, o Pregoeiro(a) examinará a proposta de preços 
classificada em primeiro lugar, quanto a compatibilidade dos preços em relação ao estimado para a 
contratação. 

16.2. Caso não ocorra lances deverá ser verificado o valor estimado dos bens e a especificação técnica 
prevista. 

16.3. A entidade licitante não aceitará e não adjudicar o lote cujo preço total seja superior ao 
estimado para contratação, constante do Quadro Estimativo de preços elaborado e de 
responsabilidade da  Secretaria solicitante. 

16.4. Cumprida as etapas anteriores, o Pregoeiro(a) verificará a(s) Proposta(s) de Preços e os 
Documentos de Habilitação da(s) empresa(s) classificada(s) com menor(es) lances, conforme 
disposições contidas no presente Edital. 

16.5. Se a proposta de preços não for aceitável ou se a licitante não atender as exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro(a) examinará a proposta de preços subseqüentes e, assim sucessivamente 
na ordem de classificação até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao Edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 

16.6. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades estabelecidas neste Edital. 

16.7. Atendidas as especificações do edital, estando habilitada a licitante e tendo sido aceito o menor 
preço apurado, o Pregoeiro(a) declarará a(s) empresa(s) vencedora(s) do(s) respectivo(s) lote (s). 

16.8. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações 
relativa à Sessão Pública do PREGÃO ELETRÔNICO constarão em Ata divulgada no Sistema 
Eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente. 

17. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

17.1. O Pregoeiro caso julgue necessário submeterá a documentação relativa a proposta, 
apresentada pelos participantes a uma equipe técnica da Unidade solicitante do objeto, para 
que os mesmos analisem. 

17.2. O critério de julgamento das propostas será de menor PREÇO TOTAL  POR LOTE, e o tipo da 
licitação será o de MENOR PREÇO devendo o Pregoeiro (a), realizá-lo em conformidade com o tipo 
da licitação e os critérios previamente estabelecidos no instrumento convocatório, e em sessão ou 
reunião do Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, que poderá, a seu critério, solicitar auxílio e assessoria 
de pessoal qualificado do quadro de servidores do município ou externos a ele; 

17.3. O julgamento da proposta de preços no site dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO TOTAL 
DO LOTE observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos 
no Edital; 

17.3.1. Caso haja necessidade de realinhamento, o mesmo será sempre decrescente do valor 
inicial apresentado, não sendo permitido assim jogo de planilha. 

17.4. Será admitido apenas 01 (um) licitante vencedor para cada lote. 

17.5. Será efetuada a verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do 
instrumento convocatório e com os preços correntes no mercado, os quais deverão ser devidamente 
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registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou 
incompatíveis; 

17.6. O resultado do julgamento estará a disposição dos interessados, bem como os pareceres, 
relatórios e atos registrados no processo licitatório. Os autos do processo poderão ser examinados 
pelos que demonstrarem o desejo de fazê-lo; 

17.7. Caso todas as licitantes sejam inabilitadas ou tenham suas propostas desclassificadas, o 
Pregoeiro(a) poderá fixar o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que apresentem outras, 
escoimadas das causas das quais decorreram a inabilitação ou desclassificação, conforme disposto no 
§ 3º, do art. 48, da Lei 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão; 

17.8. É facultada ao Pregoeiro(a), em qualquer fase da licitação, proceder à promoção de diligência 
ou verificações, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo; 

17.9. Não será motivo de desclassificação, simples omissão que seja irrelevante para o 
entendimento da proposta de preços que não venham causar prejuízo para a Administração 
Pública, e nem firam os direitos dos licitantes. 

18. DA PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA PELA LICITANTE DE MENOR LANCES 

18.1. A licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. E, em caso de 
discordância existente entre as especificações do objeto prevalecerão as descritas no ANEXO II 
(modelo de carta proposta); 

18.2. As propostas de preços deverão ser apresentadas de forma impressa ou datilografada, redigida 
em Língua Portuguesa, em 01 (uma) via sem ressalva, rasuras, emendas ou entrelinhas, datada, 
rubricada, em todas as páginas e assinada na última, pelo responsável ou procurador da licitante; 

18.3. Em todas as folhas, o carimbo padronizado do CNPJ, excetuando-se as folhas timbradas que já 
tenham impressas essas informações, preferencialmente com índice indicando o número de páginas 
e respectivo conteúdo, todas as folhas seqüencialmente numeradas; 

18.4. Os dados do Representante Legal, preferencialmente, conforme modelo apresentado no ANEXO 
III deste Edital. 

18.5. Os licitantes que enviarem os documentos de habilitação no (https://licitanet.com.br/) com 
autenticação online e assinatura digital não será necessário o envio pelos correios.  

18.6. Os licitantes que não apresentarem nos temos do item anterior deverá quando solicitado 
pelo pregoeiro enviar documentos originais e/ou cópia autenticada em cartório da 
documentação exigida para habilitação, bem como do detalhamento da proposta de preços, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data de CONVOCAÇÃO feita pelo 
PREGOEIRO via chat de mensagem, com tolerância de 01 (um) dia por motivos fortuitos, SOB 
PENA DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA. Para o endereço da Prefeitura Municipal de Cabixi-
RO, situada a Av. Tamoios, n.º 4031, Centro, C.E.P-76994-000,  telefone 69-3345-2353, A/C 
PREGOEIRO OU EQUIPE DE APOIO. 

18.7. Todas as fotocópias de documentos apresentados deverão estar autenticadas ou deverão 
ser apresentados os originais para conferência das cópias. 

18.8. O Detalhamento da Proposta de Preços unitários, deverá ser apresentado datilografado ou 
digitado, contendo a razão ou denominação social, o número do CNPJ, todas as folhas rubricadas e 
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numeradas, o endereço com CEP, O nome, número do banco, da agência e da conta corrente do 
licitante e a indicação da pessoa legalmente habilitada a assinar o contrato ou ajuste, assim como e os 
números de veículos de comunicação à distância (telefone, fax, e-mail) da empresa, redigida com 
clareza, sem emendas, rasuras, borrões não ressalvados, acréscimos ou entrelinhas, devidamente 
datada e assinada pelo representante legal da empresa (se Procurador acompanhado da respectiva 
Procuração), folhas rubricadas e numeradas e conter expressamente as informações exigidas no 
respectivo ANEXO. 

19. PROPOSTA 

19.1. As propostas de preços deverão conter sob pena de desclassificação: 

19.1.1. Indicação do Local  e  prazo de entrega,  conforme  Termo de Referência.  

19.1.2. É obrigatório, sob pena de desclassificação,  a indicação  da MARCA e do  MODELO, 
para o item   OFERTADO/VENCIDO, conforme   proposta  inicial. 

19.1.3. É obrigatório anexar a proposta  os “FOLDERS”/ENCARTES/FOLHETOS TÉCNICOS ou 
CATÁLOGOS do item ofertado/vencido, redigidos em língua Portuguesa, onde constem as 
especificações técnicas e a caracterização do mesmo e que  permita   e facilite a avaliação do 
item. 

19.2. As propostas devem conter as especificações do objeto de forma clara, descrevendo 
detalhadamente as características técnicas do objeto ofertado, constando os quantitativos e valores 
unitários e totais, bem como a marca e modelo,  conforme modelo contido no ANEXO II deste Edital; 

19.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da 
data de abertura deste Pregão; 

19.4. Preço unitário e total do lote, de acordo com o preço praticado no mercado (valor fixo, 
irreajustável, de acordo com a legislação em vigor), conforme estabelece o inciso IV, do art. 43, da Lei 
Federal nº 8.666/93, expresso em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas 
decimais, considerando as quantidades constantes no Modelo de Carta Proposta – Anexo II do 
presente edital; 

19.5. No preço ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as 
despesas com impostos, taxas, descontos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
execução do objeto desta licitação; 

19.6. O licitante deverá incluir no preço do objeto ofertado, a alíquota do imposto intitulado ICMS 
e/ou ISSQN (conforme o caso), considerando para todos os efeitos fiscais, o Município de Cabixi, na 
condição de comprador e/ou  contratante final. 

19.7. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender no todo, ou em parte, as 
disposições deste instrumento convocatório; 

19.8. Serão considerados inadequados e desta forma desclassificados os preços simbólicos, irrisórios, 
de valor zero ou incompatíveis (excessivos) com os praticados no mercado e com distorções 
significativas; 

19.9. O envio da proposta de preços implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
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20. DA FORMA DE ENVIO  DAS PROPOSTAS   DEFINITIVAS e DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

20.1. Encerrada a fase de lances e negociação, o licitante classificado provisoriamente em 
primeiro lugar deverá encaminhar através do módulo HABILITANET no rol de menus da Sala 
de Disputa, dentro do prazo estabelecido, após a fase de lances, a proposta de preços 
adequada ao último valor ofertado, devidamente preenchida na forma do Anexo II – Modelo 
de Proposta Definitiva, juntamente com a documentação habilitatória, compactados em 
arquivo único (.zip, rar, etc) sob pena de desclassificação. 

20.2. Em casos excepcionais de dificuldades técnicas, poderá desde que solicitado pelo 
pregoeiro, ser utilizado o envio para o e-mail: cpl_cabixi@hotmail.com. 

20.3. O pregoeiro poderá convocar o licitante vencedor  para  o envio  de    documentos    
complementares  e/ou faltosos, desde que, dentro do prazo  concedido para o envio pelo 
HABILITANET ou por e-mail (02 HORAS), contados a partir do momento da convocação no CHAT 
(sala de disputa).  

20.4. Poderão os licitantes optar por  entregar diretamente no setor de licitações da Prefeitura 
de  Cabixi, aos cuidados da Pregoeira  que conduziu a negociação, a  documentação exigida pelo 
edital, no prazo máximo de 05 (cinco) dias  úteis, estando ciente de que serão desclassificados 
caso os documentos estejam errados. 

20.5. Caso  a licitante  opte por  entregar  a documentação diretamente no setor de Licitações da 
Prefeitura de Cabixi, determina-se que seja informado no campo “CHAT MENSAGEM” a sua 
pretensão. O não envio da mensagem acarretará a desclassificação da licitante, após o prazo 
estabelecido no edital. 

20.6. Fica ciente a licitante que o não recebimento da documentação no prazo de 05 dias úteis, 
acarretará a desclassificação. 

20.7. O PREGOEIRO, EM HIPÓTESE ALGUMA, CONVOCARÁ O LICITANTE PARA REENVIO E/OU 
ENTREGA  DE DOCUMENTOS  DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, CASO ELE ENVIE  ERRADO APÓS O 
HORÁRIO CONCEDIDO PARA O ENVIO. 

20.8. Tratando-se de licitante ME ou EPP, caso seja encaminhado todos os documentos diretamente  
ao setor de Licitações da Prefeitura de Cabixi, o prazo não será prorrogado. 

20.9.  É  EXCLUSIVA A RESPONSABILIDADE DAS LICITANTES  TOMAREM CONHECIMENTO  DE  
TODAS AS EXIGÊNCIAS  CONTIDAS NO PRESENTE  EDITAL 

20.10. Caso a empresa envie o original da proposta de preços via “CORREIOS”, solicitamos que a 
mesma dê preferência  ao serviço de  entrega mais rápido (ex. “SEDEX”), devendo ainda,  identificar o 
envelope com o número do referido Pregão, para que o setor de Licitações da Prefeitura de Cabixi,  
possa transmitir ao Pregoeiro correspondente, conforme modelo abaixo: 

 

 

 

ENVELOPE I – PROPOSTA DE PREÇOS 
SETOR DE LICITAÇÕES – PREFEITURA DE CABIXI - RO 

PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2020/PMC  
RAZÃO SOCIAL E Nº DO CNPJ DA LICITANTE 

ABERTURA DIA           /        /       ÀS      :    HORAS 

mailto:cpl_cabixi@hotmail.com
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20.11. Caso a empresa 
envie a documentação original via “CORREIOS”, deverá anexar   no campo “CHAT  MENSAGEM” 
da LICITANET,  na sala de disputa,  o número  do rastreamento, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis  contados a partir do momento (data e hora) da convocação  para o envio da 
habilitação e proposta, para que o Pregoeiro possa estar realizando a pesquisa da localização 
dos referidos documentos. Caso a Licitante não forneça o numero do rastreamento  dentro do 
prazo  fixado  a  licitante será desclassificada. 

20.12.  Para efeito de remessa pelos correios, via “SEDEX”, os envelopes I e II, poderão ser 
acondicionados em um único invólucro, desde que no sobrescrito venha expresso seu 
conteúdo, identificando a licitação a que se refere data e horário para abertura. 

20.13. Serão aceitos os documentos enviados via HABILITANET  e/ou por e-mail  somente  quando 
todos (sem exceção) os documentos, inclusive as propostas e declarações, forem autenticados 
digitalmente, obrigatoriamente comprovados com o selo  de autenticação digital com  a  declaração 
de serviço de autenticação digital em anexo. 

20.14. A proposta de preços exigidos no presente instrumento convocatório devem ser apresentadas 
em envelopes lacrados, indevassáveis, distintos e separados, endereçados ao Pregoeira, com 
indicação clara e visível do procedimento licitatório a qual se dirigem e a denominação da empresa 
proponente, bem como a natureza do correspondente conteúdo; 

20.15. Nenhum dos documentos de propostas de preços (envelope I e II) poderão conter rasuras ou 
entrelinhas, não sendo permitido palavras ou algarismos manuscritos. 

20.16. Não serão considerados propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento 
convocatório. 

20.17. As propostas de preços apresentados fora da data e horário previsto conforme edital, ou 
aquele estabelecido no CHAT MENSAGENS, deste instrumento convocatório, não serão recebidos. 

20.18. O envio da proposta de preços vinculará o seu autor ao cumprimento de todas as condições e 
obrigações inerentes ao certame. 

20.19. Fica ciente a licitante que o não recebimento da documentação no prazo de 05 dias úteis, 
acarretará a desclassificação. 

20.20. É DE PLENA RESPONSABILIDADE DAS LICITANTES TOMAREM CONHECIMENTO DE 
TODAS AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. 

21. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

21.1.DO CREDENCIAMENTO 

21.1.1. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá 
apresentar cópia autenticada em cartório ou por servidor do Setor de Licitações da Prefeitura de 
Cabixi, do contrato social ou equivalente, que habilitem o representante, no qual estejam expressos 

ENVELOPE II– DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
SETOR DE LICITAÇÕES – PREFEITURA DE CABIXI - RO 

PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2020/PMC  
RAZÃO SOCIAL E Nº DO CNPJ DA LICITANTE 

ABERTURA DIA           /        /       ÀS      :    HORAS 
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seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, 
acompanhados de Documento Oficial de identificação (RG, Carteira de Motorista ou outros) em 
cópia autenticada em cartório, ou por servidor do Setor de Licitações da Prefeitura de Cabixi. 

21.1.2.  Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento por 
meio da apresentação da cópia de sua cédula de identidade ou documento oficial com foto 
(exemplos: Carteira de motorista, Carteira de Trabalho), e de outorga por instrumento público ou 
particular, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes para prática dos atos 
pertinentes ao certame. Se a outorga se der por instrumento particular (com firma reconhecida 
em Cartório), esta deve vir acompanhada de cópia do ato de constituição da empresa ou do ato de 
investidura na direção da empresa; 

21.1.3.  Em se fazendo representar por procuração privada, é obrigatório a apresentação da cópia 
autenticada em cartório ou por servidor do Setor de Licitações da Prefeitura de Cabixi,  contrato 
social (1ª e última alteração ou contratao social consolidado) ou equivalente, e documentos de 
identidade do sócio-gerente e do procurador; 

21.2. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL  E TRABALHISTA: 

21.2.1.  Certidão de Regularidade perante a Fazenda Federal (Unificada) emitida pela  Secretaria 
da Receita Federal, da Procuradoria da Fazenda Nacional e do INSS (relativa às Contribuições 
Sociais  -  Portaria MF 358, de 05/09/14), podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva com 
efeitos de negativa; 

21.2.2.  Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual; 

21.2.3.  Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal; 

21.2.4.  Certidão de Regularidade do FGTS, admitida comprovação também, por meio de “certidão 
positiva com efeito de negativo”, diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de 
adimplemento; 

21.2.5.  Certidão Negativa de Débito Trabalhistas – CNDT; relativa à comprovar a inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, LEI nº. 12.440, de 07 de julho de 2011, Art. 
642-A, Certidão expedida gratuita e eletronicamente; 

21.2.6.  As certidões que não indicarem prazo de validade, só serão aceitas pelo Pregoeiro, se 
emitidas nos últimos 30 (trinta) dias corridos, e ainda, a validade das certidões emitidas pela 
INTERNET, fica condicionada à confirmação no endereço eletrônico específico; 

21.2.7.  As certidoes fiscais e trabalhistas por dispositivo de Lei serão aceitas positivas com efeitos 
negativas, de acordo com a Decisão 208/2012 GCPCN c/c Parecer nº 271/2012 GPYFM; 

21.2.8.  As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição (LC 123/06, art.43);  

21.2.9.  De acordo com a Lei Complementar 147/2014, no seu Art 43 § 1º, em caso de haver alguma 
restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Pregoeiro responsável pelo certame, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;  
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21.2.10. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no edital, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho 
de 1993, sendo facultado ao Pregoeiro (a) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação;  

21.3. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA e QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

21.3.1.  HABILITAÇÃO JURIDICA 

21.3.1.1. Declaração de Inexistência de Fato Superveniente impeditivo de habilitação, na 
forma do Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93, (Anexo IV);  

21.3.1.2. Declaração de que não possuiu em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, em qualquer trabalho, 
menor(es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, 
nos termos do artigo 1º, do Decreto Federal nº 4.358, de 2002 (Anexo V); 

21.3.1.3. Contrato Social ou outro instrumento equivalente, em vigor; para comprovar o ramo 
de atividade da referida empresa, a qual deverá ser compatível com o objeto do Pregão, 
(Autenticada em Cartório ou cópia acompanhada com original para autenticação pela 
equipe de apoio). 

21.3.1.4. Comprovante de inscrição e de situação  cadastral no CNPJ (cartão do CNPJ); 

21.3.1.5. Cópia Autenticada da Cédula de Identidade e do CPF do rrepresentante legal  da 
licitante. 

21.3.1.6. As licitantes que  se enquadram na  condição de  ME,  EPP, MEI ou EIRELI, devem   
apresentar a declaração de que se enquadra na condição prevista pela Lei,  para fins de 
habilitação, para fazer valer o direito de preferência (anexo VI).  

21.3.1.7. Declaração  de inexistência de servidor público da ativa, nos quadros   funcionais da 
empresa (sócio/administrador/diretor, etc...), conforme modelo  (anexo VII)   deste edital.  

21.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

21.4.1. Atestado de capacidade técnica emitido por empresa pública ou privada, em nome da 
empresa participante, que comprove a execução do objeto desta licitação devidamente autenticada. 

21.4.2. O (s) atestado (s) de capacidade técnica apresentado(s) estará sujeito à confirmação de 
autenticidade, exatidão e veracidade conforme previsto no art. 43, parágrafo 3° da Lei Federal n° 
8.666/93, sujeitando o emissor às penalidades previstas em lei caso ateste informações inverídicas. 

21.4.3. A Administração, por meio do Pregoeiro ou de outro (s) servidor (es) designado (s), poderá, 
caso haja necessidade, diligenciar as instalações da empresa para certificação da veracidade das 
informações prestadas acima pela empresa Licitante 

21.5.RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 

21.5.1.  Certidão Negativa de Recuperação Judicial – Lei n° 11.101/05 (falência e concordata) 
emitida pelo órgão competente, expedida nos últimos 60 (sessenta) dias caso não conste o prazo 
de validade. 
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21.5.2.  Em nenhuma hipótese,  serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de 
documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 

21.5.3.  Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados da seguinte 
forma: 

I. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz; 

II.  Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da mesma, exceto aqueles 
que, comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz; 

III. Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da fatura/nota 
fiscal for filial, os documentos deverão ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial. 

21.6. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ATENDENDO AS NORMAS DOS  CONVÊNIOS FEDERAIS 
E ESTADUAIS 

21.6.1. 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:  

a) Serão consultados, pelo pregoeiro, para fins de habilitação e constitui meio de provas: 

I. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela  
Controladoria-Geral da União – CGU, que resultará em efeitos de inabilitação a depender da 
natureza da sanção aplicada; (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  

 

II.Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA), 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que resultará em efeitos de inabilitação a 
depender da natureza da sanção aplicada;   
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) 

b)  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. 

b.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  

b.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros.  

b.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.  

b.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condição de participação.  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://(/
http://(/
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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OBS. Com o advento da Lei  nº 13.726/2018,   a autenticação   cartorária deixa de ser 
obrigatória, cabendo ao agente administrativo, mediante a comparação entre o original e 
a cópia, atestar a autenticidade; 

21.6.2.  Nenhum dos documentos de habilitação e proposta poderão conter rasuras ou entrelinhas, 
não sendo permitido palavras ou algarismos manuscritos. 

21.6.3. Os documentos de habilitação apresentados fora da data e horário previsto no edital, ou 
aquele estabelecido no CHAT MENSAGENS, deste instrumento convocatório, não serão recebidos. 

21.6.4. O envio da documentação de habilitação, vinculará o seu autor ao cumprimento de todas as 
condições e obrigações com inerentes ao certame. 

21.6.5. O não atendimento de quaisquer condições aqui previstas provocará a inabilitação da 
licitante. 

22. DA CORREÇÃO ADMISSÍVEL 

22.1. Nos casos em que o Pregoeiro(a) constatar a existência de erros numéricos nas propostas de 
preços, sendo estes não significativos, proceder-se-á as correções necessárias para a apuração do 
preço final da proposta, obedecendo as seguintes disposições: 

22.1.1.Havendo divergências entre o preço final registrado sob a forma numérica e o valor 
apresentado por extenso, prevalecerá este último; 

22.1.2. Havendo divergências nos subtotais, provenientes do quantitativo do objeto e os preços 
unitários, o Pregoeiro(a) procederá a correção dos subtotais, mantendo os preços unitários e 
alterando em conseqüência o valor da proposta.  

23. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

23.1.Constatado o atendimento das exigências contidas neste edital, o Pregoeiro (a) declara o 
licitante vencedor; 

23.2. Caso a oferta não seja aceitável ou o licitante desatenda às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro(a) examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e os documentos de 
habilitação do proponente, na ordem de classificação NO SITE, até que um licitante atenda às 
condições fixadas neste edital, e seja declarado vencedor; 

23.3. Declaração  do(s) Licitante(s) vencedor(es); 

23.4. Registro das manifestações, em campo próprio no sistema, dos demais Licitantes quanto à 
intenção ou não de recorrer da decisão proferida pelo Pregoeiro (a), devidamente motivada, se 
houver manifestação positiva nesse sentido; 

23.5. Adjudicação do objeto da licitação, caso não haja manifestação quanto à intenção de interpor 
recurso administrativo; 

23.6. Registro na Ata da Sessão pelo Pregoeiro(a) e publicação da referida no site; 

23.7. Homologada a licitação pela autoridade superior, deverá ser procedida à convocação do 
adjudicatário para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
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24.DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

24.1. Proclamado o resultado final da licitação, promoverá o Pregoeiro(a), a remessa dos autos à 
autoridade superior, para: 

24.1.1.  Confirmar o julgamento, determinando a homologação do objeto licitado ao proponente 
classificado em primeiro lugar;  

24.1.2. Ordenar a retificação da classificação no todo ou em parte, se verificar irregularidade 
corrigível no julgamento; 

24.1.3.  Anular o julgamento, ou todo procedimento licitatório, se deparar com irregularidade 
insanável e prejudicial ao certame, em qualquer fase do Processo Licitatório; 

24.1.4.  Revogar a licitação, por motivo de conveniência ou oportunidade, desde que comprovado e 
ocorrido depois de instaurada a competição. 

25. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

25.1. Após a fase de HABILITAÇÃO, declarada a empresa VENCEDORA do certame, qualquer Licitante 
poderá manifestar em campo próprio do Sistema Eletrônico, de forma imediata e motivada, 
explicitando sucintamente suas razões, sua intenção de recorrer. 

25.2. A manifestação de interposição do recurso e contrarazão, somente será possível por 
meio eletrônico (campo próprio do sistema licitanet), devendo o licitante observar as datas 
registradas. 

25.3. O Pregoeiro assegurará a seu critério, tempo mínimo de 10 minutos, 15 minutos ou 1 
hora,  para que o licitante manifeste motivadamente sua intenção de recorrer. 

25.4. Será concedido à licitante que manifestar no tempo detreminado a sua intenção de interpor 
recurso o prazo de 03 (três) dias uteis para apresentar as razões recursais, ficando as demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarazões em igual prazo, que 
começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 

25.5. A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante importará a decadência do direito de 
recurso e adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 

25.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

25.7. A decisão do pregoeiro a respeito da apreciação do recurso deverá ser motivada e submetida à 
apreciação da Autoridade Competente pela licitação, caso seja mantida a decisão anterior. 

25.8. A decisão do pregoeiro e da Autoridade Competente será informada em campo próprio do 
Sistema Eletrônico, ficando todos os licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações 
prestadas pelo pregoeiro. 

25.9. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, os quais serão 
mencionados em campo próprio no site mensagens, a entidade promotora da licitação 
adjudicará o objeto e submeterá à autoridade competente para homologar o resultado da 
licitação para determinar a contratação. 
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25.10. Durante o prazo recursal, os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Cabixi/RO, sito o endereço: Av. 
Tamoios, n.º 4031, Centro de Cabixi/RO - CEP: 76.994-000 e Telefone: (0XX) 69-3345-2353, de 
segunda a sexta-feira das 07h00min. às 13h00min. 

25.11. De todos os atos e decisões do Pregoeiro(a), relacionados com o Pregão Eletrônico, cabe 
recurso. 

25.12. Cabe ainda, recurso contra a decisão que: 

a) Anular ou revogar o Pregão Eletrônico; 

b) Determinar a aplicação das penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do 
direito de licitar e contratar com a Administração Pública.; 

25.13. A intimação dos atos referidos no edital serão feitas mediante publicação na imprensa oficial e 
pelo site oficial da licitação www.licitanet.com.br. 

25.14. Os recursos interpostos fora do prazo não serão acolhidos; 

25.15. Na contagem dos prazos recursais excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do 
vencimento. Se este recair em dia não útil, o término do prazo ocorrerá no primeiro dia útil 
subseqüente; 

26. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

26.1. Os recursos necessários para aquisição são provenientes do seguinte orçamento/programa: 

Unidade Orçamentária: 500 - Secretaria Municipal de Saúde  

Projeto/Atividade:  

2.054 - Ações de Enfrentamento Emergencial do Coronavirus (COVID-19) - Repasse Federal  

Elemento de Despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Materiais Permanentes  

                                     44.90.52.52 – Veículos de Tração Mecânica 

Total de reserva orçamentária: R$ 350.937,50 

27. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

27.1. A contratação será formalizada mediante a emissão e retirada do instrumento contratual; 

27.1.1.  Quando  se tratar de entrega total e imediata (dentro de no máximo 30 dias), o termo de 
contrato poderá ser substituído pela Nota de Empenho e Autorização de Compra, nos termos do 
Art. 62, da Lei nº 8.666/93, dependendo, neste caso, de parecer favorável da Procuradoria Geral do 
Município. 

27.2. Como condição para celebração do instrumento contratual, a Licitante Vencedora deverá 
manter as mesmas condições de habilitação; 
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27.3. Oficialmente convocada pela Administração, com vistas à celebração do Instrumento 
Contratual, é dado à adjudicatória o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência ao 
chamamento, pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, para no local indicado, firmar o 
instrumento de Contrato. A recusa injustificada da LICITANTE vencedora, em retirar o instrumento 
contratual dentro do prazo e condições estabelecidas, caracterizará o descumprimento total da 
obrigação assumida sujeitando-se às penalidades previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93; 

27.4. É facultado à Administração, quando o convocado não retirar o Instrumento Contratual no 
prazo e condições estabelecidas, convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao 
preço, e assim sucessivamente, ou revogar a licitação; 

27.5. Os LICITANTES convocados na forma remanescente se obrigam a atenderem a convocação e 
retirarem o Instrumento Contratual respectivo, no prazo fixado neste edital, ressalvados os casos de 
vencimentos das respectivas propostas, sujeitando-se ao atendimento das condições de habilitação. 

27.6. A Administração, a qualquer tempo, poderá promover a extinção antecipada do Termo 
Contratual: 

a)Unilateralmente, desde que configure qualquer das hipóteses elencadas na Seção V, Art. 78, 
incisos I a XIII, da Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações; 

b)Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde 
que haja conveniência para a administração; 

c) Judicial, nos termos da legislação. 

28. DO REAJUSTAMENTO E DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

28.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, no prazo de vigência do Instrumento Contratual de até 01 
(um) ano, de acordo com a Lei Federal nº. 10.192/2001, podendo ser reajustado, após o referido 
período, mediante regulamentação do Poder Executivo Federal aplicável a matéria; 

28.2. Os critérios para correção monetária serão estabelecidos na Lei Federal nº. 9.069/95, caso o 
pagamento não seja efetuado conforme Decreto Estadual nº. 5.945, de 26 de maio de 1.993. 

29. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

29.1. Á CONTRATADA que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas ou infringir os 
preceitos legais, (ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e 
comprovados), aplicar-se-ão as seguintes penalidades, conforme a natureza e gravidade da falta 
cometida e sem prejuízo de outras sanções pertinentes à espécie (prescrita pela Lei Federal n° 
8.666/93 e demais normas cogentes): 

I.  Advertência;  

II.  Multa moratória, nos seguintes percentuais: 

a)No atraso injustificado da execução do objeto contratado, ou por ocorrência de 
descumprimento contratual, 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia sobre o valor total 
do contrato, limitado a 10% (dez por cento); 



 
  

 
Processo:_________ 
 
Nº Folhas:_______ 
 
Rubrica:_____ 

097 

Proc.: 696/2020 

Nº Fl:  

Resp. Allison 

b)Nas hipóteses em que o atraso injustificado no adimplemento das obrigações seja medido em 
horas, aplicar-se-á mora de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por hora sobre o valor total 
do contrato, limitado a 10% (dez por cento); 

c)No caso de atraso injustificado para a execução do objeto, 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia 
sobre o valor do contrato, incidência limitada a 10 (dez) dias; 

d)Na hipótese de atraso injustificado para execução do objeto, superior a 10 (dez) dias, 8% (oito 
por cento) sobre o valor do contrato; 

e)Em caso de reincidência no atraso de que tratam as alíneas "a", "b" e "c" quando da ocorrência 
do 3º (terceiro) atraso, poderá ser aplicada sanção mais grave prevista no inciso III deste item, 
concomitantes e sem prejuízo de outras cominações; 

f)Caso a multa a ser aplicada ultrapasse os limites fixados nas alíneas "a" e "b", poderá ser 
aplicada sanção mais grave prevista no inciso III deste item, concomitantes e sem prejuízo de 
outras cominações;  

III. Multa contratual, por inadimplemento absoluto das obrigações, nos seguintes percentuais: 

a)Pelo descumprimento total, 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado; 

b)Pelo descumprimento parcial, até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, levando em 
consideração para fixação do valor final, a relevância da parcela inadimplida - aplicável apenas em 
hipóteses excepcionais, devidamente fundamentadas; 

c)Caracteriza-se como inadimplemento absoluto, descumprimento total, a hipótese da empresa se 
recusar a formalizar o contrato no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE. 

IV.  Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimento de Contratar com a 
Administração, prevista no artigo 87, III da Lei n° 8.666/93, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos; 

V.  Declaração de Inidoneidade para Licitar e Contratar com a Administração Pública, prevista no 
artigo 87, IV, da Lei n° 8.666/93;  

20.2.A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão contratual. 

29.2. A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade para exercício da 
ampla defesa e do contraditório, por parte da CONTRATADA, na forma da lei. 

29.3. Reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada. 

29.4.Os prazos para adimplemento das obrigações consignadas no presente termo admitem 
prorrogação nos casos e condições especificados no § Iº do art. 57 da Lei n° 8.666/93, devendo a 
solicitação dilatória, sempre por escrito, ser fundamentada e instruída com os documentos 
necessários à comprovação das alegações, recebida contemporaneamente ao fato que a enseja, sendo 
considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação. 

29.5. As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão descontadas dos pagamentos 
eventualmente devidos à CONTRATADA. 
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29.6. Será admitida a retenção cautelar de valor devido a título de multa por atrasos injustificados na 
execução contratual, até o exaurimento do processo administrativo. As multas devidas serão 
descontadas do valor das faturas para pagamento, ou quando não existir crédito da empresa 
contratada perante o CONTRATANTE, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 
intimação. 

29.7. Os procedimentos a serem adotados, para a apuração de falta contratual no fornecimento de 
bens e serviços, observarão o disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e demais normas cogentes. 

30. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

30.1. A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, vinculação 
ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da 
razoabilidade, competitividade e proporcionalidade. 

30.2. A LICITANTE deverá assumir todos os custos de elaboração da proposta, não sendo a 
Administração Pública, em qualquer hipótese, responsável pelos mesmos, independente do resultado 
da licitação; 

30.3. A Administração, a qualquer tempo, antes da data da sessão inaugural, poderá proceder às 
alterações concernentes a esta licitação, por sua iniciativa, fornecendo o correspondente adendo a 
todas as interessadas que tenham adquirido o instrumento convocatório, sendo-lhes facultado, em 
sendo o caso, adiar a data do recebimento das documentações e propostas; 

30.4. As omissões porventura existentes neste instrumento convocatório, serão sanadas pela 
Pregoeira responsavel pelo certame,  observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes, 
bem como diretrizes expedidas pelos órgãos que se constituírem fontes de recursos financiadores; 

30.5. A critério da Administração Pública esta licitação poderá: 

30.5.1.  Ser anulada se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado; ou 

30.5.2.  Ser revogada, a juízo da Administração, ser for considerada inoportuna ou inconveniente 
ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta; ou 

30.5.3.  Ter a data de abertura dos envelopes transferidos, por conveniência exclusiva da 
administração. 

30.6. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta licitação, o seguinte: 

30.6.1.  A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único, do art. 59, da Lei 8.666/93; 

30.6.2.  A nulidade do procedimento licitatório induz à do empenho, ressalvado o disposto na 
condição anterior; e; 

30.6.3.  No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 



 
  

 
Processo:_________ 
 
Nº Folhas:_______ 
 
Rubrica:_____ 

099 

Proc.: 696/2020 

Nº Fl:  

Resp. Allison 

30.7. O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta da proponente vencedora, farão parte 
integrante do contrato como se nele estivesse transcrito, ressalvado o valor proposto, por quanto 
prevalecerá o ofertado em lance verbal ou negociado; 

30.8. É facultada ao Pregoeiro(a), em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo; 

30.9. Em casos excepcionais, o Pregoeiro(a) poderá ampliar o prazo de recebimento dos documentos 
em virtude de não prejudicar o interesse  público. 

30.10. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 

30.11. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

30.12. As normas que disciplinam este PREGÃO ELETRÔNICO serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação, da disputa entre interessados, sem comprometimento da segurança do futuro 
contrato; 

30.13. A declaração e a adjudicação da licitante vencedora desta licitação não implicará direito à 
contratação ou a obrigatoriedade de ser adquirido o objeto; 

30.14. Para efeito de contratação, aquisição e pagamento prevalecerá, o menor preço escrito, todos 
devidamente registrados em Ata; 

30.15. Havendo conflito de interpretação entre as exigências contidas no Edital e em seus Anexos, 
prevalecerá pela ordem do Edital, e em seguida o Termo de Referência, a Minuta do Contrato e por 
último os demais Anexos; 

30.16. Em divergência em relação ao quantitativo, prevalecerá o contido no ANEXO II (CARTA 
PROPOSTA). 

30.17. Aos casos omissos aplicam-se as demais condições constantes da Lei Federal nº. 8.666/93, 
com alterações posteriores, Lei Federal nº. 10.520/02. 

30.18.Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus Anexos poderão ser 
obtidas pelo telefone (69) 3345-2353. 

31. ANEXOS 

31.1. Fazem parte deste instrumento convocatório, como se nele estivessem transcritos, os seguintes 
documentos: 

ANEXO I - Termos de Referência; 

ANEXO II - Carta Proposta de Preços (modelo); 

ANEXO III - Dados do Representante Legal (modelo); 

ANEXO IV - Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes (modelo); 
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ANEXO V - Declaração de cumprimento às normas relativas ao Trab. do  Menor; 

ANEXO VI - Declaração  de ME/EPP (modelo). 

ANEXO VII - Declaração de inxistência de servidor público  no quadro da empresa funcional 

ANEXO VIII - Minuta de Contrato  

32. DO FORO 

32.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Colorado do Oeste/RO, para dirimir quaisquer dúvidas 
referentes a Licitação e procedimentos dela resultantes, com renúncia expressa de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja.  

Cabixi - RO, 17 de agosto de 2020. 

 

 
Laureci Terezinha dos Santos 

Pregoeira Oficial 
Dec. nº  007/2020 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 43  
 

1. FUNDAMENTAÇÃO:  

1.1. Em cumprimento as Leis Federais nº 8.666/93 (Lei Geral de Licitações) e 10.520/02 

(Pregão) e suas alterações e outras normas que lhes sejam correlatas, e tem a finalidade de instruir 

procedimento licitatório, e elaborado o presente Termo de Referência para que seja efetuada a 

presente Licitação.  

 

2. OBJETO:  

2.1. Aquisição de veiculo ambulância do tipo "D UTI" para Transporte Inter Hospitalar de 

pacientes, a fim de garantir melhorias no atendimento realizado no transporte de pacientes em 

situação de urgência e emergência para atender a Unidade Mista de Saúde de Cabixi - RO, em 

caráter emergencial, para o enfrentamento do Coronavírus (COVID-19), de acordo com as 

especificações no quadro abaixo: 

 
Item Especificação Unid Quant 

01 

Veículo tração traseira, potência Mínima de 125 CV, direção hidráulica, freios ABS, airbag 

motorista e passageiro do assento ao lado.  O veículo deverá ser entregue devidamente 

licenciado e emplacado como veículo oficial da Prefeitura Municipal de Cabixi - RO – 

CONTRATANTE. Todos os itens exigidos pelo CONTRAN e os equipamentos e acessórios 

do veículo deverão estar acompanhados de respectivos manuais de uso e certificados e 

condições da garantia. 

Garantia do fabricante, de no mínimo, 12 (doze) meses.  

Furgão, com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km. 

AR CONDICIONADO: 

Com capacidade para refrigerar os compartimentos do veículo (a cabine e o baú); 

TRANSMISSÃO: 

A de partir 5 (cinco) marchas à frente e uma marcha à ré; 

ESTRUTURA: 

Portas em chapa, com revestimento interno em poliuretano, com fechos, tanto interno como 

externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Essa porta deverá ter o reforço que 

garanta a qualidade sem que haja aumento de peso que comprometa as dobradiças, causando 

dificuldades no fechamento da porta com o uso. 

Na carroceria, o revestimento interno entre as chapas (metálica-externa e laminado-interno) 

será em poliuretano, com espessura mínima de 4 cm, com finalidade de isolamento termo 

acústico, não devendo ser utilizado para este fim fibra de vidro ou isopor; 

A intercomunicação entre a cabine e o salão de atendimento deverá se dar por meio de 

abertura para passar uma pessoa; 

Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e em conformidade com o 

PROCONVE. 

SISTEMA ELÉTRICO: 

Será o original do veículo com montagem de bateria adicional; 

Alimentação deverá ser feita por duas baterias, sendo a do chassi original do fabricante e 

uma outra, independente, para o compartimento de atendimento. Essa segunda bateria 

deverá ser no mínimo, 90Ah, sem manutenção, 12 volts, instalada em local de fácil acesso, 

devendo possuir uma proteção para evitar corrosão caso ocorra vazamento de solução da 

mesma; 

O sistema elétrico deverá estar dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens 

especificados, quer com a viatura em movimento, quer estacionada, sem risco de sobrecarga 

no alternador, fiação ou disjuntores; 

O veículo deverá ser fornecido preferencialmente com um único alternador, original de 

Unid 01 
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fábrica, com capacidade mínima de 120 Ah, 14 volts, para alimentar o sistema elétrico do 

conjunto. Deverá haver um sistema que bloqueie automaticamente o uso da bateria do motor 

para alimentar o compartimento de atendimento e as luzes adicionais de emergência, quando 

o veículo estiver com o motor desligado; 

O compartimento de atendimento e o equipamento elétrico secundário devem ser servidos 

por circuitos totalmente separados e distintos dos circuitos do chassi da viatura; 

A fiação deve ter códigos permanentes de cores ou ter identificações com números/letras de 

fácil leitura, dispostas em chicotes ou sistemas semelhantes. Eles serão identificados por 

códigos nos terminais ou nos pontos de conexão. Todos os chicotes, armações e fiações 

devem ser fixados ao compartimento de atendimento ou armação por braçadeiras plásticas 

isoladas a fim de evitar ferrugem e movimentos que possam resultar em atritos, apertos, 

protuberâncias e danos. Todas as aberturas na viatura devem ser adequadamente calafetadas 

para passar a fiação. Todos os itens usados para proteger ou segurar a fiação devem ser 

adequados para utilização e seguir padrão automotivo, aéreo, marinho ou eletrônico. Todos 

componentes elétricos, terminais e pontos devem ter uma alça de fio que possibilitem pelo 

menos duas substituições dos terminais da fiação; 

Todos os circuitos elétricos devem ser protegidos por reles principais ou dispositivos 

eletrônicos de proteção à corrente e devem ser de fácil remoção e acesso para inspeção e 

manutenção; 

Todos os componentes elétricos e fiação devem ser facilmente acessíveis por meio de 

quadro de inspeção, pelo qual se possam realizar verificações e manutenção. As chaves, 

dispositivos indicadores e controles devem estar localizados e instalados de maneira a 

facilitar a remoção e manutenção. Os encaixes exteriores das lâmpadas, chaves, dispositivos 

eletrônicos e peças fixas, devem ser à prova de corrosão e de intempéries. O sistema elétrico 

deve incluir filtros, supressores ou protetores, a fim de evitar radiação eletromagnética e a 

consequente interferência em rádios e outros equipamentos eletrônicos; 

Central elétrica composta de disjuntor térmico e automático, relés, base de fusíveis e chave 

geral instalados no armário; 

Inversor de corrente contínua (12V) para alternada (110/220V) com potência mínima de 

1000W; 

O painel elétrico interno, localizado na parede sobre a bancada, deverá possuir uma régua 

integrada com, no mínimo, 5 tomadas, sendo 3 tripolares (2P+T) de 110V (AC) e duas para 

12V (DC), além de interruptores com teclas do tipo “iluminadas”. 

As tomadas elétricas deverão estar distribuídas de maneira uniforme, mantendo uma 

distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio; 

Tomada externa (tripolar) para captação de energia instalada na parte inferior do lado 

esquerdo do veículo. Deverá ser acompanhada por um fio de extensão de elevada resistência 

às intempéries e compatível com o sistema de plugues, tendo, no mínimo, 20 m de 

comprimento. Essa tomada deverá estar protegida contra intempéries, estando em uso ou 

não; e 

Um transformador automático, tipo chave comutadora, entre a energia externa e alimentação 

do inversor, ligado à tomada de captação, que permita o carro ser ligado a uma rede elétrica 

tanto de 110 como de 220 Vca e que forneça sempre 110 Vca para as tomadas internas. 

ILUMINAÇÃO 

A iluminação do compartimento de atendimento do veículo deve ser de dois tipos: 

Natural - mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo (cabine e carroceria), com 

vidros jateados com três faixas transparentes no compartimento de atendimento. 

Artificial - deverá ser feita por no mínimo quatro luminárias, instaladas no teto, com 

diâmetro mínimo de 20 cm, em base estampada, lâmpadas halógenas de dupla intensidade, 

com lente em policarbonato translúcido, com acabamento corrugado para difusão da luz, 

distribuídas de forma a iluminar todo o compartimento do paciente, segundo padrões 

mínimos estabelecidos pela ABNT. Deverá possuir, também, duas luminárias com foco 

dirigido sobre a maca, com lâmpadas dicroicas com potência mínima de 50W;  

A iluminação externa deverá contar com holofote na parte traseira da carroceria e porta 

traseira. 

Exaustor na lateral do veículo. 

SISTEMAS DE OXIGÊNIO: 

O veículo deverá possuir um sistema fixo de oxigênio, além de ser acompanhado por um 



 
  

 
Processo:_________ 
 
Nº Folhas:_______ 
 
Rubrica:_____ 

0103 

Proc.: 696/2020 

Nº Fl:  

Resp. Allison 

sistema portátil de oxigenação; 

Sistema fixo de oxigênio (redes integradas ao veículo): contendo dois cilindros de oxigênio, 

no mínimo, 16 litros, localizados na traseira da viatura, entre o armário e a porta traseira, em 

suportes individuais para os cilindros, com cintas reguláveis e mecanismo confiável 

resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de 

capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada para 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e 

manômetro interligado, de maneira que se possa utilizar quaisquer dos 2 cilindros de O2, 

sem a necessidade de troca de mangueiras ou válvula de um cilindro para o outro; 

Todos os componentes desse sistema deverão respeitar as normas de segurança (inclusive 

veicular) vigentes e aplicáveis. O suporte do cilindro não poderá ser fixado por meio de 

arrebites. Os parafusos fixadores deverão suportar impactos sem se soltar. As cintas de 

fixação do torpedo deverão ter ajuste do tipo “catraca”. As cintas não poderão sofrer ações 

de alongamento, deformidade ou soltarem com o uso. As mangueiras deverão passar através 

de conduítes, embutidos na parede lateral do salão de atendimento, para evitar que sejam 

danificadas e para facilitar a substituição ou manutenção. O local de fixação dos cilindros 

deverá ser revestido no piso por borracha ou outro material de características adequadas para 

proteção da pintura do cilindro e para se evitar a ocorrência de ranhuras e desgaste no piso; 

Na região da bancada, ao lado da cabeceira do paciente, deverão existir de cada lado uma 

régua tripla com 2 saídas para oxigênio e 1 saídas para ar comprido, compostas por 

estruturas metálicas resistentes, com fechamentos automáticos, roscas e padrões conforme 

ABNT. Tal régua deverá ser afixadas em painéis removíveis para melhor acesso ao sistema 

de tubulação para manutenção. Cada régua deverá possuir: fluxômetro e umidificador para 

O2 e aspirador tipo Venturi para ar comprimido, com roscas padrão ABNT. O chicote 

deverá ser confeccionado em conformidade com as especificações da ABNT e, juntamente 

com a máscara de O2, em material atóxico; e) Sistema portátil de oxigênio completo: 

contendo cilindro de oxigênio de, no mínimo, 3 litros, válvula redutora com manômetro e 

fluxômetro e circuito do paciente (umidificador, chicote, nebulizador e máscara). Esse 

sistema deverá ser integrado em um estojo ou estrutura de suporte, com alça para transporte; 

e 

O sistema fixo e portátil de oxigênio deverá possuir componentes com as seguintes 

características: 

Válvula reguladora de pressão: corpo em latão cromado, válvula de alívio calibrada, 

manômetro aneroide de 0 a 300 kgf/cm², pressão de trabalho calibrada para 

aproximadamente 3,5 kgf/cm². Conexões de acordo com ABNT; 

Umidificador de oxigênio: frasco em PVC atóxico ou similar, com capacidade de, no 

mínimo, 250 ml, graduado, de forma a permitir uma fácil visualização. Tampa de rosca e 

orifício para saída do oxigênio em plástico resistente ou material similar, de acordo com as 

normas da ABNT. Borboleta de conexão confeccionada externamente em plástico ou 

similar, e internamente em metal, que proporcione um perfeito encaixe, com sistema de 

selagem, para evitar vazamentos. Sistema borbulhador (ou difusor) composto em metal na 

parte superior e tubo condutor de PVC atóxico ou similar. Extremidade da saída do fluxo de 

oxigênio em PVC atóxico ou similar, com orifícios de tal maneira a permitir a umidificação 

homogênea do oxigênio; 

Fluxômetro para rede de oxigênio: fluxômetro de 0-15 l/min, constituído de corpo em latão 

cromado, guarnição e tubo de medição em policarbonato cristal, esfera em aço inoxidável. 

Vazão máxima de 15 l/min a uma pressão de 3,5 kgf/cm². Sistema de regulagem de vazão 

por válvula de agulha. Porca de conexão de entrada, com abas para permitir montagem 

manual. Escala com duplo cônico. Conexões de entrada e saída normatizadas pela ABNT; 

Fluxômetro para sistema portátil de oxigenoterapia: o fluxômetro do equipamento portátil 

poderá ser do tipo que controla o fluxo pela esfera de aço. Deverá ser compatível com 

acessórios nacionais; 

Aspirador tipo Venturi: para uso com oxigênio, baseado no princípio Venturi. Frasco 

transparente, com capacidade de 500 ml e tampa em corpo de nylon reforçado com fibra de 

vidro. Válvula de retenção desmontável com sistema de regulagem por agulha. Selagem do 

conjunto frasco-tampa com a utilização de um anel (o-ring) de borracha ou silicone. 

Conexões de entrada providas de abas para proporcionar um melhor aperto. Conexões de 

entrada e saída e boia de segurança normatizadas pela ABNT, com alta capacidade de 

sucção; 
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Mangueira para oxigênio: com conexão fêmea para oxigênio, com 1,5 metros de 

comprimento, fabricada em 3 camadas com nylon trançado, PVC e polietileno. 

Conexões de entrada providas de abas de alta resistência e normatizadas pela ABNT. Com 

seção transversal projetada para permitir flexibilidade, vazão adequada e resistência ao 

estrangulamento acidental. Borboleta de conexão confeccionada externamente em plástico 

ou similar, e internamente em metal, de forma a proporcionar um perfeito encaixe, com 

sistema de selagem para evitar vazamentos; 

VENTILAÇÃO: 

Adequada ventilação do veículo deverá ser proporcionada por janelas e ar condicionado; 

Climatização do salão de atendimento deverá permitir o resfriamento; 

As janelas da porta corrediça do compartimento de atendimento deverão propiciar 

ventilação, dotadas de sistema de abertura e fechamento; 

O compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do 

chassi para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador; e 

Para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido um sistema de ar condicionado, 

ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. 

BANCOS: 

Todos os bancos, tanto da cabine, quanto do salão de atendimento, devem ter projeto 

ergonômico, sendo dotados de encosto estofado, apoio de cabeça e cinto de segurança de 

três pontas. No banco, na lateral do salão de atendimento, o cinto poderá ser somente 

abdominal; O banco do assistente com poltrona giratória  

No salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú, 

revestido em curvim, de tamanho que permita o transporte de três pacientes assentados. A 

prancha longa deve ser acondicionada com segurança sobre esse banco com sistemas de 

fixação que impeçam sua movimentação. O encosto do banco baú deverá ter, no máximo, 70 

mm de espessura. 

Na cabeceira da maca, localizado entre a cabine e a maca, ao longo do eixo desta, deverá 

haver um banco nas mesmas características dos bancos da cabine, com cinto de segurança 

abdominal, de projeto ergonômico, em nível e distância adequada para permitir que um 

profissional de saúde ofereça cuidados à vítima incluindo acesso a vias aéreas e que possua 

um sistema de giro e travamento que permita tanto a visualização da traseira do veículo bem 

como a dianteira. 

MACA: 

Maca retrátil, totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no 

salão de atendimento; com, no mínimo, 1.800 mm de comprimento, com capacidade mínima 

de suporte de 180 kg, com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, 

sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes à 

oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios; projetada de forma a permitir a 

rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um 

sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora 

do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Essa maca deve dispor 

de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam a 

perfeita segurança e desengate rápido sem riscos para a vítima. 

Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus, 

confiável e resistente ao desarmamento por vibrações/trepidações; 

Uma vez dentro do veículo, essa maca deve ficar adequadamente fixa à sua estrutura, 

impedindo sua movimentação lateral ou vertical quando do deslocamento do mesmo. 

Quando montada fora da ambulância deverá ter uma altura máxima de 1.100 mm; 

Deverá ter um espaço de, no mínimo, 150 mm entre a maca e a porta traseira da ambulância; 

O sistema que fixa a maca ao assoalho da ambulância deverá ser montado de maneira a 

permitir o escoamento de líquidos no assoalho abaixo da maca evitando-se o seu acúmulo; e 

Acompanham: colchonete, confeccionado em espuma ou similar, revestido por material 

resistente e impermeável, sem costuras ou pontos que permitam entrada de fluidos ou 

secreções; demais componentes ou acessórios necessários à sua perfeita utilização. 

CADEIRA DE RODAS: 

Cadeira de rodas, dobrável; para pacientes adultos; estrutura confeccionada em alumínio; 

com estrutura reforçada; assento e encosto de fácil limpeza, confeccionados em material 

resistente e impermeável; 
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Deverá ser alojada por meio de um sistema de fixação seguro que permita a fácil colocação 

e remoção; 

Medidas aproximadas quando fechada: 105 x 45 x 15 cm; e 

Posição da cadeira de rodas poderá ser modificada pelo fornecedor, desde que atenda os 

princípios de fácil acessibilidade, não interfira com a movimentação das pessoas dentro da 

ambulância e não seja ponto de riscos para acidentes. 

PRANCHAS DE IMOBILIZAÇÃO: 

1 (uma) prancha rígida longa, tamanho adulto para imobilização e transporte de vítimas 

traumatizadas ou com suspeita de trauma de coluna. Confeccionada em material plástico 

durável e resistente, POLIETILENO, totalmente impermeável. Possui furações amplas para 

várias mãos enluvadas com luvas grossas de couro, que contornam a maca, facilitando a 

colocação de cintos para fixação da vítima e proporcionando uma eficaz pegada dos 

socorristas. Sem borracha na composição. Concavidade na parte anterior (em cima). Possuir 

furações menores em formato oval, na posição onde fica a cabeça da vítima, para colocação 

de sistemas de fixação de cabeça. Ser compatível com exames radiológicos. Em seu lado 

posterior (de baixo) existem 02 (Dois) filetes longitudinais com no máximo 1,30m de 

comprimento x 2cm de largura x 2,5cm de altura para aumentar a resistência e facilitar a 

elevação do solo, distantes 40 cm da extremidade superior. Capacidade de carga de, no 

mínimo, 200 Kg. Dimensões: Altura: entre 1,80m e 1,85m - Largura: entre 40 cm e 47 cm – 

Espessura: mínimo 16 mm. Peso máximo de 7 kg. Deve vir acompanhada de três tirantes. 

DESIGN INTERNO: 

A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deverá considerar os 

seguintes aspectos: 

Deve dimensionar o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e 

prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às 

vítimas; 

Os materiais fixados na carroceria da ambulância (armários, bancos, maca) deverão ter uma 

fixação reforçada de maneira que, em caso de acidentes, os mesmos não se soltem;  

Paredes: As paredes internas deverão dispor de isolamento termoacústico e deverão ser 

revestidas de material lavável e resistente aos processos de limpeza e desinfecção comuns às 

superfícies hospitalares;  

As arestas, junções internas, pontos de oxigênio fixados na parede do interior do salão de 

atendimento deverão ter um sistema de proteção, evitando as formações pontiagudas, a fim 

de aumentar a segurança e favorecer a limpeza;  

Deverá ser evitado o uso de massa siliconizada ou outras para os acabamentos internos; 

Balaústre: Deverá ter um pega-mão no teto do salão de atendimento, posicionado sobre a 

borda lateral direita da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio 

de aproximadamente 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados 

sobre o eixo longitudinal do compartimento, por meio de parafusos e com sistema de suporte 

de soro deslizável. Deve possuir dois ganchos para frascos de soro; 

Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material de alta resistência, 

lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Deve ser sem emendas ou 

com emendas fundidas com o próprio material instalado sobre piso de madeira, qual seja, 

compensado naval, com aproximadamente 15 mm de espessura, ou sobre material de mesma 

resistência ou superior que o compensado naval, e mesma durabilidade ou superior que o 

compensado naval. 

Janelas: Com vidros translúcidos, jateados e corrediços na porta corrediça de acesso ao 

compartimento traseiro, que permitam ventilação e que também possam ser fechadas por 

dentro, de maneira que não possam ser abertas pela parte externa; janela intercomunicadora 

com área mínima de 800 cm² (aproximadamente 20 cm X 40 cm). 

Lixeira: Em algum ponto interno do salão deverá existir de forma fixa, de fácil acesso para 

uso e remoção, uma lixeira, para colocação de sacos de lixo de aproximadamente 3 litros. O 

acesso da lixeira deverá ser vertical e com tampa, de modo a reduzir a contaminação e 

facilitar o manuseio dos resíduos. 

Armários: Conjunto de armários para a guarda de todo o material de emergência utilizado no 

veículo. Armários com prateleiras internas, laterais em toda sua extensão em um só lado da 

viatura (lado esquerdo). Deverá ter um desnível posterior do assoalho das prateleiras e 

armários. Deverá ser confeccionado em compensado naval revestido interna e externamente 
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em material impermeável e lavável (fórmica ou similar); 

O projeto dos móveis deve ser elaborado de forma a contemplar o seu adequado 

posicionamento no veículo, visando o máximo aproveitamento de espaço, a fixação dos 

equipamentos e a assepsia do veículo, sem comprometimento da estabilidade do veículo; 

Portas corrediças em acrílico, bipartidas; 

Todas as gavetas e portas e tampas devem ter uma fixação segura. Além disso, devem ser 

dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento do 

veículo. Os trincos devem ser de fácil acionamento, possibilitando sua abertura com apenas 

uma leve pressão. As gavetas devem ter limitações de abertura para impedir que sejam 

retiradas, acidentalmente, durante sua utilização; Obs. As portas corrediças em acrílico 

devem dispor de mecanismo de travamento, sendo dispensado o trinco. 

Todas as prateleiras deverão ter batentes frontais, de aproximadamente 50 mm até mesmo 

nos armários com portas, a fim de dificultar que os materiais caiam quando o veículo estiver 

em movimento; 

Bancada para acomodação dos equipamentos, bem como os demais compartimentos dos 

armários, deverão ser confeccionados em material antiderrapante e anti-impacto, permitindo 

a fixação e o acondicionamento adequado dos equipamentos, com batente frontal de, no 

mínimo, 50 mm e borda arredondada; 

Os materiais auxiliares confeccionados em metal, tais como: pregos, dobradiças, parafusos 

etc., deverão ser protegidos com material antiferrugem. Os puxadores terão que ser 

embutidos ou semiembutidos; e 

Os armários deverão ter disposição conforme layout básico discriminado abaixo:  

01 Módulo com 2 (duas) gavetas, para guarda de medicamentos; 

01 armário tipo bancada, para apoio de equipamentos e medicamentos; 

01 módulo armário central, ao lado da bancada, com divisão horizontal centralizada, 

dividindo em parte superior e inferior. Portas corrediças em acrílico transparente, bipartidas, 

com sistema de fecho por pressão em esfera no trilho e puxadores do tipo orifício no próprio 

acrílico da porta. Parte inferior com batente frontal de 3 cm para guarda e parte superior sem 

batente, apenas o trilho; 

02 Prateleiras, uma abaixo da bancada e outra abaixo do módulo armário, com altura de 

20cm, batente de 5 cm, para evitar a queda de materiais e vão de acesso de 15 cm; 

01 bagageiro superior para materiais leves, sobre a bancada e armário central, estendendo-se 

do módulo de gavetas até área sobre os cilindros, dividido ao meio. Possuir batente frontal 

de 3 cm e portas corrediças em acrílico transparente, bipartidas, com sistema de fecho por 

pressão em esfera no trilho e puxadores do tipo orifício no próprio acrílico da porta.  

DEMAIS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS COM A 

AMBULÂNCIA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS COMPLEMENTARES, QUE 

DEVERÃO SER FORNECIDOS JUNTAMENTE COM A AMBULÂNCIA, DE ACORDO 

COM O DESCRITIVO TÉCNICO, A SEGUIR: 

Suporte de Segurança 

Um Extintor de Pó ABC de 6 kg. 

Dois cones sinalizadores com faixa refletiva para isolamento de áreas 

Cones telescopáveis fabricados em PVC de cor vermelha ou laranja com faixas brancas 

fluorescentes. 

Sinalização Acústica e Luminosa de Emergência 

Sinalizador Visual: 

Em formato linear, ou similar que permita total visualização em um ângulo aproximado de 

180º, sem que haja pontos cegos de luminosidade; 

Injetado em módulo de policarbonato na cor cristal (incolor), afim de não gerar perda da 

intensidade luminosa, resistentes a impactos e descoloração com tratamento UV, com 

comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.305 mm, largura mínima de 250 mm e 

máxima de 500 mm e altura mínima de 50 mm e máxima de 150 mm; 

Base em alumínio extrudado de alta resistência mecânica. Composto por, no mínimo, 90 

leds vermelhos com lente difusora distribuídos em blocos ópticos, equitativamente por toda 

a extensão da barra com intensidade luminosa de 7000 mc (categoria alto brilho); 

Sirene eletrônica composta de 01 (um) amplificador de 100 Watts RMS de potência e 

unidade sonofletora única em formato de “U”ou similar, com drive embutido dentro do 

corpo do sinalizador ou no compartimento do motor, com, no mínimo, 4 (quatro) tipos de 
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sons, gerando pressão sonora não inferior a 120 db a 01 (um) metro de distância. 

Alimentação em 12V de corrente contínua, potência de, no mínimo, 50 W e consumo 

máximo de 4,5 A; 1000 ms = 1s), com circuito eletrônico que gerência a corrente aplicada 

nos leds, garantindo maior eficiência luminosa e vida útil dos leds; 

O sistema de controle dos sinalizadores visuais (de emergência e orientador de trânsito) e 

ainda do acústico deverá ser único, permitindo o funcionamento independente de todos os 

sistemas. Deverá ser instalado em local específico quando esse for solicitado (console) ou no 

local originalmente destinado à instalação de rádio, possibilitando sua operação por ambos 

os ocupantes da cabine. 

O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a 

carga da bateria quando o veículo estiver com o motor desligado desligando o sinalizador se 

necessário, evitando assim o descarregamento excessivo da bateria e possíveis falhas no 

acionamento do motor. 

O sistema deverá possuir proteção contra inversão de polaridade, altas variações de tensão e 

transientes, devendo se desligar, preventivamente, quando a tensão exceder valores não 

propícios. 

Dispositivo acústico: 

Amplificador de, no mínimo, 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc; 

No mínimo 04 (quatro) tons distintos; 

Sistema de megafone com ajuste de ganho, e potência de, no mínimo, 30 W RMS, com 

interligação auxiliar de áudio com o rádio transceptor, resposta de frequência de 300 a 3000 

Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB @ 13,8 Vcc; 

Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de 

sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro da faixa de frequência 

utilizada pelas polícias. 

03 sinalizadores pulsantes intercalados, de cada lado da carroceria da ambulância, sendo 

dois vermelhos e um central na cor cristal, com frequência mínima de 90 flashes por minuto; 

02 sinalizadores na parte traseira da ambulância na cor vermelha, com frequência mínima de 

90 flashes por minuto, operando mesmo com as portas traseiras abertas e permitindo a 

visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado; 

eDois rádios-transceptores portáteis UHF ou VHF/FM para comunicação entre equipe. 

Rádio portátil com funcionamento a bateria recarregável, até 16 canais de comunicação (sem 

visor), 64 - Módulo de controle único instalado no painel do veículo, que permite controlar 

todo o sistema de sinalização (acústico e visual), dotado de microcontrolador pic, que 

permita a geração de lampejos luminosos de altíssima frequência de 1 lampejo a cada 250 

ms (ciclos de 4 lampejos xcanais de comunicação (com visor), alcance mínimo 3 KM, 

bateria de Li-ion  1600  mAh, carregador de mesa bivolt. 

PINTURA E DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Palavra AMBULÂNCIA em vinil branco refletivo, invertida no capô. 

Palavra AMBULÂNCIA em vinil branco refletivo na traseira. 

Cruzes Vermelhas nas laterais e vidros. 

A pintura externa deverá ser em cor branca. 

O sistema elétrico do veículo deverá ser adequado de forma a atender aos quesitos 

específicos de configuração de ambulância sem prejuízo das demais funções do veículo. 

EQUIPAMENTOS QUE DEVERÃO COMPOR A AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE 

TIPO UTI: 

DOIS ESTABILIZADORES DE CABEÇA 

Imobilizador de cabeça para utilização em conjunto com prancha longa ou maca tipo concha 

fabricado em espuma de alta densidade, cobertura de vinil, impermeável, reutilizável de fácil 

limpeza, radio-transparente, com aberturas bilaterais na topografia dos pavilhões auriculares 

e acompanhado de duas faixas auxiliares. 

BOLSAS DE VENTILAÇÃO MANUAL 1 ADULTO/ 1 INFANTIL 

Equipamento manual fabricado em silicone e transparente, com capacidade mínima de 

volume de 1200 mL, entrada para oxigênio suplementar, reservatório de oxigênio e 

performance mínima de 70 ciclos/minuto. Facilmente lavável e compatível com vários 

processos de esterilização inclusive autoclave, de polisufona, acompanhadas por conjunto de 

máscaras de ventilação no tamanho adulto, também fabricadas em composto de silicone e 

polissulfona, transparentes e embalagem de transporte. 
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UM CONJUNTO PORTÁTIL DE REANIMAÇÃO 

Conjunto contendo, no mínimo, um cilindro de oxigénio alumínio com capacidade para 3 

litros, regulador de pressão, ventilador (reanimador) de pressão positiva e acionamento 

manual capaz de gerar fluxos de pelo menos 40 litros por minuto, permitindo trabalhos 

prolongados sem fadiga do operador e que pode ser acoplado a máscara facial ou cânula 

endotraqueal, um aspirador a Venturi, um frasco coletor para aspirador. mangueiras de 

conexão incluídas, uma máscara de ventilação. 

DUAS MÁSCARAS PARA SUPLEMENTAÇAO DE OXIGÊNIO PARA ADULTOS 

Equipamento fabricado em vinil flexível, transparente, alongada, com orifícios laterais em 

ambos os lados da máscara. Em um dos lados, os orifícios são cobertos por uma válvula 

unidirecional e outro, os orifícios são abertos. Entre o reservatório de oxigênio e a máscara, 

deverá haver outra válvula unidirecional. O equipamento deverá ofertar concentração 

mínima de oxigênio no ar inspirado de 90%. Acompanhada por extensão de 2.0 m. 

CONJUNTOS PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL 

Conjunto contendo: um cabo de laringoscópio para adultos de aço inoxidável, alimentado 

por duas pilhas alcalinas “C” de 1.5 V. Um cabo de laringoscópio pediátrico de aço 

inoxidável, alimentado por duas pilhas alcalinas “AA” de 1.5 V. Lâminas curvas e retas nos 

seguintes tamanhos: 3, 4 e 5 para intubação de pacientes adultos. Lâminas retas e curvas nos 

tamanhos 00, 0, 1 e 2 para intubação de RN e lactentes. Estão incluídos também um guia 

metálico flexível para intubação endotraqueal de adultos. Ambos com a extremidade distal 

revestida e romba para evitar traumatismos e segurança para evitar que seja ultrapassado o 

tubo endotraqueal. 

DOIS CONJUNTOS DE CÂNULAS OROFARINGEANAS 

Equipamento fabricado em vinil flexível, transparente, macio, lavável, com configuração 

interna para três vias e bloqueio de fechamento de mandíbula. O conjunto deverá dispor de 

no mínimo seis cânulas com tamanhos escalonados para adultos grande, adulto médio, 

adulto pequeno, criança e lactente. 

UMA UNIDADE AUTÔNOMA DE SUCÇÃO (ASPIRADOR) 

Equipamento capaz de fornecer vácuo de 400 mmHg, fluxo de ar de 27 litros por minuto, 

funcionamento a bateria recarregável com autonomia mínima de uma hora funcionando em 

carga máxima, frasco coletor de 1.000 ml. Peso máximo de 5 Kg. Acompanhada por 

regulador e indicador de vácuo, cabo do inversor de carga e bateria reserva. 

 CARDIOVERSOR/ DESFIBRILADOR/ MARCA-PASSO/ MONITOR PORTÁTIL 

Equipamento com tecnologia de onda bifásica para choque, possibilidade de desfibrilação 

em modo sincronizado (cardioversão) e não sincronizado, desfibrilação manual com escala 

selecionável de 1J a 200J no painel, pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica 

embutida, tempo de recarga de até 10 segundos, monitor de ECG com traçado contínuo, por 

meio de tela de alta resolução com, no mínimo, 6,5”, captação de ECG por meio das pás 

externas, cabo de paciente e eletrodo de multifunção, possibilidade armazenamento de 

dados, registro deECG em 3 canais, manual ou automático após desfibrilação ou qualquer 

evento acionador de alarme, realizar autoteste para verificar a funcionalidade do 

equipamento, ECG, carga e descarga de choque e carga da bateria. Fonte para alimentação 

em rede alternada e recarga da bateria. Bateria recarregável de íon lítio com autonomia 

mínima de 3,5 horas de monitorização de ECG sem necessidade de troca ou recarga da 

bateria durante o período. Possuir proteção contra entrada de poeira e líquidos igual ou 

superior a IP22 conforme certificado do INMETRO, peso máximo 7 Kg, com pás externas, 

cabos, fonte de alimentação e bateria. Deve acompanhar: 01 conjunto de pás externas, 01 

cabo de paciente de 3 vias, 01 sensor de oximetria com cabo, 01 bateria recarregável de íon 

lítio, 01 cabo para alimentação, 03 eletrodos de multifunção e um bloco/rolo para 

registrador. Alimentação elétrica: 110/220V – 60 Hz – bivolt automático. Deve atender às 

normas existentes para esse equipamento. 

UM MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA 

Monitor automático de pressão sanguínea não invasivo pediátrico e adulto. Projetado para 

transporte, display para pressão sistólica, diastólica e média de pulso. Alimentado por 

bateria recarregável ou por rede elétrica, incluindo uma mangueira de ar, carregador de CA, 

Kit de calibração, bateria, bolsa de transporte, manuais de utilização e manguitos para 

crianças e adultos. 

BOMBA INFUSORA DE EQUIPO COMUM PARA MICRO E MACRO GOTAS 
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Bomba infusora de transporte leve e portátil, com bateria interna recarregável, infusão de 

soro, dotada dos seguintes dispositivos de segurança: alarmes de detecção de ar e oclusão, 

botão de parada e início sem perda da memória da programação da infusão. 

UMA BOMBAS INFUSORA PARA PEQUENOS VOLUMES 

Infusor de pequenos volumes de líquido em tempos prolongados, calibrada para seringas de 

l0 cm3, 20 cm3, e 50 cm3 com velocidade de infusão variando de 0.10 a 99 ml/h. 

UM DISPOSITIVO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS TIPO ÁLCOOL-GEL 

Dispositivo para oferta de solução tipo álcool gel para higienização das mãos fixado na 

parede lateral do salão do paciente de forma a não comprometer a movimentação da equipe 

ou a mobilização de equipamentos. 

VENTILADOR PULMONAR. 

DOIS SUPORTES DE SORO 

Oxímetro De Dedo Digital De Pulso Medidor De Saturação De Oxigênio No Sangue SpO2 

Monitor De Frequência Cardíaca 

 

2.2. Deverão ser fornecidos catálogos do(s) fabricante(s) do equipamento cotado onde constem as 

especificações técnicas do mesmo. 

2.3. A proposta conterá o valor dos equipamentos com as especificações mínimas descritas no item, 

para entrega no Município.  

 

3. JUSTIFICATIVA: 

3.1. A Aquisição de uma ambulância do Tipo D UTI vem de encontro a necessidade de prestação 

destes serviços no município, esta administração demonstra a preocupação com o deslocamento de 

pacientes, especialmente aos de situação de emergência como no caso do COVID 19, pois 

atualmente o município não conta com veículos adequados para atender a demanda existente. 

Consideramos que o município não dispõe de UTI e todo atendimento desta natureza tem que ser 

encaminhado para outro município ou para a capital Porto Velho, em especial no caso de COVID 

19 o município que atende nossos pacientes é Cacoal que fica aproximadamente 328 e Porto Velho 

que fica aproximadamente a 806 km, é que afirmamos ser de suma importância a aquisição do 

veículo proposto para que seja viabilizado o transporte imediato de pacientes que necessitam ser 

locomovidos. Os desafios para melhorar o acesso e a qualidade do serviço de saúde são enormes 

nos diversos setores que a envolvem, mas tem o compromisso de trabalhar para oferecer ao 

munícipe um atendimento digno. Devido à falta desta ambulância os pacientes foram conduzidos 

em ambulância de simples remoção, alguns correndo até mesmo risco de sinistro durante o longo 

trajeto. O Município conta atualmente com 02 ambulâncias tipo A, 03 tipo B de simples remoção e 

01 tipo C SEMI-UTI. A aquisição da AMBULANCIA tipo D UTI atenderá a demanda local com 

transporte de paciente com COVID 19 para os Municípios de Cacoal e Porto Velho, sendo que 

Cacoal está com os leitos lotados sendo necessário levar até a CAPITAL essa mais distante, os 

equipamentos médicos necessários para que a Ambulância esteja em pleno funcionamento, bem 

como a tripulação será composta por uma equipe de profissionais experientes, sendo no mínimo 03 

profissionais, sendo que, um destes profissionais será um médico qualificado e um motorista com 

experiência profissional com curso técnico de emergências médicas para conduzir a ambulância. A 

mesma ficará alojada na Unidade Mista de Saúde. 

 

4. DO CRITERIO DO JULGAMENTO: 

4.1. Os critérios de julgamento deverão ser de acordo com o previsto na lei 8666/93, adotando-se o 

critério de MENOR PREÇO nessa ordem, sendo que para tornar-se adjudicatária, é imprescindível 

que a proposta atenda as condições estabelecidas no edital. 

4.2 Tendo em vista a necessidade e emergência da aquisição do objeto solicitamos que os prazos 

para realização desta licitação sejam contados com base no, Art. 4º-G.  Nos casos de licitação na 

modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição ou contratação de 
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bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional de que trata esta Lei, os prazos dos procedimentos licitatórios serão 

reduzidos pela metade. 
 

5. DO VALOR:  

5.1. O valor será conforme o preço de mercado e o mais vantajoso para a Administração, não serão aceitos 

preços acima da estimativa da Administração Municipal.  

5.2. O preço do objeto deverá incluir os impostos e frete, e deduzidos de todo e qualquer eventual desconto 

ou vantagem (preço CIF). 

 

6. DO CONTRATO: 

6.1. A vigência do Contrato será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data assinatura do Contrato 

por parte da Licitante vencedora do certame. 

6.2. A empresa vencedora terá um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, sob pena da 

perda do direito do objeto desta licitação. No Ato da assinatura do mesmo serão exigidos documentos de 

identidade dos diretores, gerentes, procuradores ou proprietários da empresa. 

 
7. DA ENTREGA: 

7.1. Após a assinatura contratual por parte da licitante vencedora, devera proceder à entrega do objeto 

conforme solicitação do setor competente no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias. Sendo o local da entrega 

determinado pela Administração Municipal, no horário das 7h00min às 13h00min de Segunda a Sexta. 

Observando-se a conformidade do objeto com as especificações contidas neste Termo de Referência e Edital 

de Licitação. 

7.2. A nota fiscal da empresa vencedora será no Almoxarifado Prefeitura, que comprovará junto com a 

Comissão de Recebimento de Bens Patrimoniais, o recebimento do produto para contabilização, após então 

ocorrerá os tramites para pagamento. 

7.3. Os produtos entregues deverão ser NOVOS, e estarem em perfeito estado de conservação e 

acondicionamento. 

 

8. DA GARANTIA: 

8.1. Para efeito de garantia dos objetos, será observado o que estabelece a Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 

1990 (Código de Defesa do Consumidor) e ocorrendo imperfeição na integra, durante o período de cobertura 

previsto na legislação, o fornecedor será comunicado oficialmente via e-mail para a substituição imediata do 

mesmo. 

8.2. O Prazo de garantia dos equipamentos não deve ser inferior a 12 (doze) meses. 

 

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

9.1. O pagamento à (s) contratada (s) será (ao) efetuado (s) de forma INTEGRAL de acordo com solicitação 

da SEMUSA, e em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal correspondente aos objetos. Deverão ser 

juntadas as Certidões Negativas de Débito do INSS, FGTS, Estadual, Municipal e Trabalhista.  

9.2. O pagamento não realizado dentro do prazo, motivados pela adjudicatária, não serão geradores de direito 

a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

9.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações, 

em virtude de penalidades impostas à contratada ou inadimplência contratual. 

9.4. Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da 

adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 

definitivamente sanado. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

10.1 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a(s) CONTRATADA(S), 

efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Nona. 
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10.2 Fornecer e colocar à disposição da(s) CONTRATADA(S) todos os elementos e informações 

que se fizerem necessários à aquisição. 

10.3 Notificar, formal e tempestivamente, a(s) CONTRATADA (S) sobre as irregularidades 

observadas no cumprimento da aquisição. 

10.4 Notificar a(s) CONTRATADA (S), por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 

e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 

10.5 Acompanhar a execução do objeto contratado, efetuada pela(s) CONTRATADA, podendo 

intervir durante a sua execução, para fins de ajustes ou suspensão do fornecimento. 

10.6. Fiscalizar a aquisição, conforme Art. 67 da Lei Federal Nº 8.666/93. 

10.7. Cumprir com todas as determinações contidas no Termo de Referência e edital de licitação. 

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATATA: 

11.1 Cumprir com o objeto da licitação e do presente Contrato de Compromisso de Fornecimento, 

entregar os objetos especificados no Edital e adjudicados no pregão, dentro do prazo, condições e 

no(s) local (is) determinado(s) pelo ÓRGÃO CONTRATANTE, de acordo com o preço registrado e 

a Cláusula Quinta. 

11.2. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-

se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa. Assumir, com 

exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da aquisição e 

quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do serviço pactuado, 

inclusive as despesas com pessoal, e apresentar os respectivos comprovantes quando solicitado pelo 

ÓRGÃO CONTRATANTE. 

11.3. Responder perante o ÓRGÃO CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos 

decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua 

responsabilidade ou por erros relativos à execução do objeto. 

11.4. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de 

estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para o ÓRGÃO CONTRATANTE. 

11.5. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, 

bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe 

venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento da aquisição. 

11.6. Ficam vedadas a subcontratação total ou parcial o objeto licitado. A associação da 

CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão 

ou incorporação sem autorização expressa da Administração. 

11.7. Manter-se, durante toda a vigência deste Contrato de Compromisso de Fornecimento, em 

compatibilidade todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

12. DAS PENALIDADES: 

12.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Contratante poderá, garantida a prévia defesa 

da Contratada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar as seguintes sanções: 

a) ADVERTÊNCIA - sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta, para as 

quais tenha concorrido: 

b) MULTA MORATÓRIA – A Contratada ficará sujeita à multa diária de 0,33% (trinta e três 

centésimos por cento) por dia de atraso injustificado, na execução do objeto licitado, calculado 

sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 10% (dez por cento), podendo esse 

valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, quando for o caso, cobrado 

judicialmente; 
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c) MULTA COMPENSATÓRIA – em razão da inexecução total ou parcial do contrato, no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida ou, não sendo possível 

determinar este valor, sobre o valor total estimado do Contrato, ou cobrado judicialmente; 

d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, de acordo com o art. 7º da Lei nº 

10.520/02; 

e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

autoridade que aplicou a penalidade. 

As sanções previstas nas alíneas “a”, “b”, “d” e “e”, poderão ser aplicadas juntamente com as da 

alínea “c”, facultada a defesa prévia do interessado, no processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, na 

forma do § 1º do art. 86 e do § 2º do art. 87, ambos da Lei de Licitações. 

Aceita a justificativa para eventual atraso, não serão aplicadas as sanções previstas. A justificativa 

só será considerada em casos fortuitos ou de força maior, devendo ser apresentada por escrito, em 

até 24 (vinte e quatro) horas antes do término do prazo para a realização do Serviço. 

f) Constatada fraude na entrega/execução do objeto, quanto à qualidade ou quantidade, a Contratada 

e seus prepostos sujeitar-se-ão à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente ao 

quantitativo rejeitado, sem prejuízo das demais cominações legais. 

g) Por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será 

aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do serviço, corrigido e atualizado, 

acumulável com as demais sanções, inclusive rescisão contratual, se for o caso. 

h) Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas em até 05 (cinco) dias úteis contados de sua 

comunicação oficial, podendo, ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a 

critério da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé. 

 

13. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

Unidade Orçamentária: 500 - Secretaria Municipal de Saúde  

 

Projeto/Atividade:  

2.054 - Ações de Enfrentamento Emergencial do Coronavirus (COVID-19) - Repasse Federal  

Elemento de Despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Materiais Permanentes  

                                     44.90.52.52 – Veículos de Tração Mecânica 

 

Total de reserva orçamentária: R$ 350.937,50 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

13.1. Ao Prefeito Municipal fica assegurado o direito de no interesse do Município, revogar ou 

anular a presente Licitação, sem que caibam aos licitantes quaisquer direitos a reclamações ou 

indenizações. 

13.2. Quaisquer alterações do presente termo de referência, que se fizerem necessários, deverão ser 

feitas através de uma justificativa na Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Cabixi - RO, 11 de agosto de 2020. 

Elaborado por: ________________________ 

                     Alessandro de Souza Oliveira 
                             Diretor de Divisão II de Apoio a Compras 

                                                 Dec. nº 143/2019                                           Aprovado por:  ______________________ 

                   Francieli Tamanho 
                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

                                   Dec. nº 111/2020 
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presentar em papel timbrado da empresa licitante) 

ANEXO II 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 
AO SETOR DE LICITAÇOES DA PREFEITURA DE CABIXI - RO 
A/C DA PREGOEIRA: LAURECI TEREZINHA DOS SANTOS 
AV. TAMOIOS 4031 
MUNICÍPIO DE CABIXI/RO  
ELEFONE: (0XX) 69-3345-2353     -   CEP  76.994.000 

Prezados Senhores, 

Após criterioso exame e estudo do edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 037/2019/PMC  - em 
referência, seus anexos e apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa Proposta, de 
conformidade com as condições estabelecidas no referido Edital. 

OBJETO: Aquisição de veiculo ambulância do tipo "D UTI" para Transporte Inter 
Hospitalar de pacientes, a fim de garantir melhorias no atendimento realizado no 
transporte de pacientes em situação de urgência e emergência para atender a Unidade 
Mista de Saúde de Cabixi - RO, em caráter emergencial, para o enfrentamento do 
Coronavírus (COVID-19). 

onforme descrições a seguir: 

LOTE 01- AMBULÂNCIA DO TIPO D - UTI 

ITEM ESPECIFIICAÇÃO UND QUANT. MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

01 
AMBULÂNCIA DO TIPO D - 
UTI 

und 01 
   

VALOT TOTAL DO 
LOTE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

R$ 

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias  (conforme disposições legais); 

 DA FORMA, PRAZO  E  LOCAL DE ENTREGA, GARANTIA E ASSITÊNCIA TÉCNICA: Concordamos 
com aqueles  estabelecidos no anexo I – Termo de Referência. 

Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação em referencia, a comparecer na data, horário e 
local estabelecidos pelo Município de Cabixi - Rondônia,  através da Assessoria Jurídica da Procuradoria 
Geral do Município (PGM), para  à assinatura do Contrato. 

Atenciosamente, 

NOME DA EMPRESA 

ASSINATURA (S) DO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) DA EMPRESA 

Pessoas, endereço, e-mail  e telefone para contato 
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ANEXO III 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL (MODELO) 

Referente: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2020/PMC  

A ............................................................................ apresenta, a seguir, os dados de  

               (Nome completo da empresa) 

seu (s) representante (s) legal (is) para assinatura do eventual contrato: 
NOME(S): 

CARGO(S): 

NACIONALIDADE(S):ESTADO CIVIL: 

PROFISSÃO:RG:CIC: 

RESIDÊNCIA (Domicílio): 

Confirmamos, a seguir, os dados da empresa para efeito do eventual CONTRATO: 

RAZÃO SOCIAL: 

C.G.C. Nº FONE:, E-MAIL  

ENDEREÇO COMERCIAL: 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: 

Rua/Av.:N.º: 

Município:Estado:CEP.: 

Conta Corrente:Cód. Agência:Banco:  

Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade e responderemos, na forma da Lei, por 
qualquer prejuízo decorrente de falsidade de informações. 

Cidade de Origem, __ de ______________ de 2020. 

................................................................. 

(Assinatura do representante legal e carimbo) 

Obs. 1: Apresentar os dados evitando-se abreviaturas ou iniciais; 

Obs. 2: Apresentar este documento dentro do envelope da Proposta Comercial, em papel 
timbrado da Empresa Licitante; 

Obs. 3:      A ausência deste documento não implica em desclassificação. 
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(apresentar em papel timbrado da empresa licitante) 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2020/PMC  

DECLARAÇÃO 

 

(NOME DA EMPRESA) _________________________________________, CGC  nº ____________________________, sediada 
na (endereço completo)___________________________________, declara , sob as penas da lei, que até a presente 
data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 

__________________________________________________ 

Número da RG do Representante Legal da Licitante 

 

 

Obs. 1: Apresentar os dados evitando-se abreviaturas ou iniciais; 

Obs. 2: Esta declaração terá que ser apresentada dentro do envelope II – “Documentação de 
Habilitação” 
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(apresentar em papel timbrado da empresa licitante) 

ANEXO V 

Modelo de Declaração de cumprimento às normas relativas ao Trabalho do Menor 

 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2020/PMC   

 

 

A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ nº. _________________, por intermédio de seu 
representante legal, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93, 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. 

 

OBSERVAÇÃO: Se a licitante possuir menores de 16 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 
Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a licitante ou que tenha o carimbo do 
CNPJ. 

 

 

................................................ 

(data) 

 

 

............................................................................... 

(representante legal) 

 

 

Obs. 1: Apresentar os dados evitando-se abreviaturas ou iniciais; 

Obs. 2: Esta declaração terá que ser apresentada dentro do envelope II – “Documentação de 
Habilitação” 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE  EPP/ME 

 

A empresa (Nome/CNPJ/endereço) declara sob as penas da Lei, para fins de participação na licitação 
da PREGÃO  ELETRÔNICO Nº 037/2020/PMC, que cumpre os requisitos estabelecidos na Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e está apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei”.  

Declara, ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 
3º da Lei Complementar nº. 123/2006 e demais legislação complementar. 

 

 

 

 

 

 

NOME DA EMPRESA 

 

ASSINATURA (S) DO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) DA EMPRESA 
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ANEXO  VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO  NOS QUADROS DA 
EMPRESA 

 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2020/PMC  

   

A Empresa (inserir razão social), inscrita no CNPJ nº (inserir número) por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) (inserir nome), portador(a) da Carteira de Identidade nº (inserir 
número e órgão emissor) e do CPF nº (inserir número), DECLARA, que, não possui em seu quadro 
societário/funcional servidor público da ativa de nenhuma das esferas,  empregado de empresa 
pública ou de sociedade de economia mista,   dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação.  

  

 

 

(inserir local e data)  
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MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CABIXI RO E A 
EMPRESA _____________________.   

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 696/2020 

CONTRATO Nº XXX/2020 

O Município de Cabixi - RO, inscrito no CNPJ/MF nº 22.855.159/0001-20, com sede na Av. 
Tamoios 4031 - Cabixi - RO, denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito 
Municipal, Silvenio Antonio de Almeida, brasileiro, casado, agente político, residente e domiciliado 
neste Município de Cabixi, na Rua: Tupã, 3114, portador do CPF nº 488.109.329-00 e do RG 3.159.587-
8 SSP/PR, e do outro lado a empresa ____________, inscrita no CNPJ sob o n° ____________, situada na 
__________, n°. ___, na cidade de _________, doravante denominado simplesmente Contratado, representada 
neste ato por _____________, perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato cuja a 
celebração foi autorizada pelo despacho no Processo Administrativo nº. 168/2015, doravante 
denominado processo e que se regerá pela Lei 8.666/93 e suas alterações, atendidas as cláusulas e 
condições que se enunciam a seguir: 

Do Amparo Legal: 

Cláusula Primeira – O substrato jurídico do presente Contrato encontra-se consubstanciado no 
processo administrativo nº 696/2020/SEMUSA, bem como no edital do Pregão Eletrônico nº 
037/2020, e pelo Decreto Federal nº 10.024/2019 Lei federal 10.520/2002 e pela Lei 8.666/93.  

Do Objeto: 

Cláusula Segunda – O objeto da presente licitação é a aquisição de Aquisição de veiculo 

ambulância do tipo "D UTI" para Transporte Inter Hospitalar de pacientes, a fim de garantir melhorias no 

atendimento realizado no transporte de pacientes em situação de urgência e emergência para atender a 

Unidade Mista de Saúde de Cabixi - RO, em caráter emergencial, para o enfrentamento do Coronavírus 

(COVID-19).  

Do Regime de Execução 

Cláusula Terceira – O regime de execução do presente Contrato será de forma indireta por 
preço unitário, com cumprimento do objeto descrito na Cláusula Primeira deste Contrato. 

Do Preço, Das Condições de Pagamento e Reajustamento 

Clausula Quarta – A Contratante pagará a Contratada o valor de R$ ________ (________________).O 
pagamento será efetuado por meio de transferência ou depósito bancário em favor do contratado (a), 
no prazo de até 30 (trinta) dias após o fornecimento do produto adquirido. 

§ 1º Prefeitura Municipal, fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, por ocasião 
da entrega do objeto deste contrato, este não estiver de acordo exigências da Cláusula Primeira. 

§ 2º. O desembolso máximo será o valor apresentado na proposta da empresa e será feito de 
acordo com a disponibilidade dos recursos financeiros, observado o § 1º desta cláusula. 

§ 3º. Não será efetuado qualquer tipo de adiantamento ou antecipações de pagamentos no 
objeto deste contrato. 
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§ 4º. Os preços propostos são irreajustáveis com base no texto do art. 5° do decreto 1054/94. 

Dos Prazos e Execução do Contrato 

Clausula Quinta – O presente contrato terá validade e será executado durante o período de 
garantia do equipamento fornecido pelo fabricante ou de no mínimo de 01 (um) ano se não 
especificado pelo fabricante. 

§ 1º. A empresa vencedora se comprometerá a entregar o equipamento na sede desta 
Prefeitura Municipal, até 30 (TRINTA) dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho 
emitida pela Secretaria Especial desta Prefeitura Municipal de Cabixi e/ou nota de fornecimento, 
emitida pelo Gabinete do Prefeito, a qual será encaminhada à empresa por meio de e-mail; 

§ 2º. Local de entrega: Prefeitura Municipal de Cabixi/RO, na garagem da mesma, situada na 
Avenida Tamoios nº 4031, CEP: 76.994.000, sendo que a entrega devera se feita de segunda a sexta-
feira, em dias úteis, das 07:00H às 13:00H. Não serão recebidas as entregas fora do horário 
especificado, não sendo a Prefeitura responsável por qualquer tipo de indenização ou prejuízos. 

§ 3º. Por ocasião da entrega do objeto, a empresa expedirá a nota fiscal/fatura, que será 
conferida e recebida pelo Município, que verificará se todas as condições exigidas no presente contrato 
foram atendidas. 

§ 4º. A Prefeitura Municipal recebera provisoriamente (conforme inciso ll do art. 73 da lei 
8.666/93), o equipamento entregue na garagem desta municipalidade, para efeito de posterior 
verificação da conformidade do equipamento com a especificação da Ordem de Compra em até 03 
(três) dias úteis, após a verificação detalhada das especificações do material de acordo com a OCS. A 
administração rejeitara, no todo ou em parte, a entrega executada em desacordo com as condições 
contratuais. 

Dotação Orçamentária 

Clausula Sexta – As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à 
conta dos recursos consignados no(s) seguinte(s) elemento de despesa:  

Unidade Orçamentária: 500 - Secretaria Municipal de Saúde  

Projeto/Atividade:  

2.054 - Ações de Enfrentamento Emergencial do Coronavirus (COVID-19) - Repasse Federal  

Elemento de Despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Materiais Permanentes  

44.90.52.52 – Veículos de Tração Mecânica 

Parágrafo 1°- Notificar a empresa FORNECEDORA, sobre imperfeições, falhas ou quaisquer 
irregularidades constatadas no fornecimento e instalação, para que sejam adotadas as medidas 
corretivas necessárias; 

Parágrafo 2°- Efetuar o pagamento devido à empresa FORNECEDORA, nas condições 
estabelecidas neste contrato; 

Parágrafo 3°- Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e 
controle de qualidade do material fornecido; 
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Parágrafo 4°- Emitir Nota de Empenho, ou outro documento equivalente de contratação, com 
todas as informações necessárias, por intermédio do representante da administração designado, bem 
como comunicar esse fato à empresa por meio de telefone, fax ou e-mail; 

 

Parágrafo 5°- Permitir ao pessoal da empresa FORNECEDORA acesso ao local da entrega desde 
que observada às normas de segurança. 

Clausula Oitava – A Contratada se obriga a: 

Parágrafo 1° - Atender com a máxima diligência possível as requisições de fornecimento, no 
todo ou em parte; 

Parágrafo 2° - Entregar o material no prazo conforme estabelecido no edital, a partir da data e 
hora do recebimento da Nota de Empenho; 

Parágrafo 3° - Realizar o transporte do material conforme as exigências para o produto; 

Parágrafo 4° - Responsabilizar-se por todas as despesas em caso de devolução do material por 
estar em desacordo com as especificações do Edital; 

Parágrafo 5° - Obter todo o tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores (guias e demais 
documentos necessários) para a perfeita execução do fornecimento; 

Parágrafo 6° - Responsabilizar-se por todas as despesas incidentes direta ou indiretamente na 
prestação do serviço de entrega e instalação do equipamento, tais como: impostos, taxas, seguro, 
embalagens, carga e descarga, licenças, alvarás, bem como todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, ou quaisquer outras formas devidas relativas e indispensáveis à 
perfeita execução do objeto da presente aquisição; 

Parágrafo 7° - Responsabilizar-se por todo e qualquer problema técnico ocasionado durante o 
fornecimento do equipamento, assumindo todos os ônus de sua execução em caso de devolução. 

Das Penalidade e Multas 

Clausula Nona – A contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento  de suas obrigações, 
definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das 
sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civis e criminais: 

a)0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do serviço licitado, 
calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove 
vírgula nove por cento). 

b) Até 10%(dez) sobre o valor do objeto, pelo descumprimento de qualquer obrigação, exceto 
prazo de entrega. 

Parágrafo 1°: Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta 
não cumprir ou deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, 
ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou 
fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou 
cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo 
da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator:  
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a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

Parágrafo 2°: Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao 
processo. 

 Da Alteração 

Clausula Décima – Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos 
estipulados no artigo 65, da Lei 8.666/93 e alterações, devidamente comprovado. 

Da Rescisão 

Clausula Décima Primeira – A Contratante poderá rescindir o presente contrato nas hipóteses 
previstas no Artigo 78, incisos I a XII, da Lei 8.666/93, sem que caiba à Contratada direito a qualquer 
indenização sem prejuízo das penalidades pertinentes. 

Parágrafo 1º- As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu 
pagamento não eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 

Parágrafo 2º - Se as multas aplicadas forem superiores ao valor devido pela Contratante, além 
da perda deste responderá a Contratada pela diferença, que será cobrada administrativamente e, se 
não pagas em 60(sessenta) dias, a Contratante executará a cobrança judicial. 

Clausula Décima Segunda – A Contratada assume, como exclusivamente seus, os riscos e as 
despesas decorrentes do fornecimento do objeto do Contrato, mão-de-obra, e equipamentos 
necessários à boa e perfeita execução do cumprimento deste contrato. Responsabiliza-se, também, 
pela idoneidade e comportamento de seus empregados, propostos ou subordinados, e ainda por 
quaisquer prejuízos que sejam causados a Contratante ou a terceiros. 

Parágrafo 1º- Os danos ou prejuízos serão ressarcidos ao Contratante no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, contando da notificação administrativa à Contratada, sob a pena de multa. 

Parágrafo 2º- O Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações 
vinculados à legislação tributária, trabalhista, providenciaria ou securitária, e decorrentes da execução 
do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à Contratada. 

Parágrafo 3º - O Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por 
quaisquer danos causados a terceiro em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 
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Parágrafo 4º - A Contratada manterá durante toda a execução do Contrato, as condições de 
habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação. 

Parágrafo 5º - A Contratada reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

Da Fiscalização 

Clausula Décima Terceira – A Contratada declara aceitar integralmente todos os métodos e 
processos de inspeção, verificação e controles a serem adotados pela Contratante. 

Parágrafo Único - A existência e a atuação da fiscalização do Contratante em nada restringem a 
responsabilidade única integral e exclusiva da Contratada, no que concerne ao fornecimento do objeto 
deste contrato e as suas conseqüências e implicações próximas ou remotas. 

Da Cessão ou Transferência 

Clausula Décima Quarta – O Presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou 
transferência. 

Dos Tributos e das Despesas 

Clausula Décima Quinta – A Contratada caberá a responsabilidade pelo pagamento dos 
encargos trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes do contrato, nos termos do 
artigo 71 da Lei 8.666/93 e suas alterações, cabendo a Prefeitura de Cabixi, a qualquer tempo, para 
efeito de qualquer pagamento a ser realizado, solicitar comprovação de adimplência junto à 
Seguridade Social, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS, ao FGTS, 
mediante a apresentação de Certificado de Regularidade de Situação, bem como a quitação de 
impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços executados. 

Do Foro  

Clausula Décima Sexta – O foro do presente Contrato será o da Comarca de Colorado do Oeste, 
Estado de Rondônia, excluído qualquer outro. 

E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
para um só fim, na presença das testemunhas que também assinam. 

 

Cabixi-RO, ..... de _____ de 2020. 

  

 


