EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010303/2022 - PMLV
A Prefeitura Municipal de Lago Verde/MA, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio,
instituída pela Portaria n.º 031, de 01 de janeiro de 2021, leva ao conhecimento dos interessados
que realizará licitação, para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006 e suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão: 22 de abril 2022
Horário: 14h00min (quatorze horas - horário de Brasília)
Local: Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Lago Verde - www.licitalagoverde.com.br
1. OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para futura e eventual aquisição
de veículos novos para as secretarias municipais de Lago Verde – MA, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos.
1.3. No momento do cadastro da proposta, havendo divergência entre a descrição do(s) item(ns)
constantes no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Lago Verde e as do Termo de
Referência, prevalecerão as descritas no Termo, anexo desse Edital.
2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1. O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,
através do endereço www.licitalagoverde.com.br, mediante condições de segurança criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma
Eletrônica.
2.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Lago Verde,
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para a página.
2.3. Para efetuar o cadastro no Portal de Compras da Prefeitura de Lago Verde, o fornecedor
deverá acessar a página www.licitalagoverde.com.br, clicar no link “Seja um fornecedor”,
preencher o formulário com as informações obrigatórias (campos sinalizados como “campo
obrigatório”) e anexar a documentação de credenciamento descrita na página.
2.4. O fornecedor deverá enviar todos os arquivos em um único documento e em seguida, clicar
no botão “Salvar”.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que

atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e
seus Anexos.
3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:
3.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas,
ou em processo de recuperação extrajudicial;
3.2.2. Será admitida a participação de pessoas jurídicas em recuperação judicial desde que
amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a interessada
está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório;
3.2.3. Em dissolução ou em liquidação;
3.2.4. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Administração, nos
termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993;
3.2.5. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a Administração Pública, nos termos
do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002;
3.2.6. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção
restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, §
8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;
3.2.7. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
3.2.8. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
3.2.9. Estrangeiras que não funcionem no País;
3.2.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei
nº 8.666, de 1993.
3.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do
licitante.
3.4. O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar
Federal nº. 123/06, deverá comprovar a condição de Microempreendedor Individual (MEI),
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Cooperativa (COOP), no momento
do cadastramento como interessado em participar do certame eletrônico com a apresentação
de:
3.4.1. Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de enquadramento
arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da
Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte;
3.4.2. Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de enquadramento
arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou
equivalente, da sede da Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte;

3.4.3. Não poderão participar da presente licitação as Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte que se enquadrem em qualquer das exclusões previstas no § 4º, do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123/2006.
3.5. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do
licitante.
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1.O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade da licitante ou
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.
4.2.A licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelo uso da sua senha e pelas
transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por
eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
4.3.É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
sistema e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção
ou aqueles se tornem desatualizados.
4.4.A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação.
4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor
do sistema para imediato bloqueio de acesso.
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. As licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e
o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.2. O envio da proposta de preços e os documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3. As licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem no
sistema, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes.
5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual deverão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. (Redação dada pela Lei
Complementar nº 155, de 2016).
5.5. Incumbirá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada
somente serão disponibilizados para avaliação dO Pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1. A licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,
dos seguintes campos:
6.1.1. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do
Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, a marca, o fabricante, prazo de validade,
número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos produtos
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação.
6.6. As licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;
6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas, após o devido processo legal,
gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias
ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação
dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao
erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do
contrato.
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,
na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
7.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.4. A desclassificação será sempre fundamentada e
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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7.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo, levado a efeito
na fase de aceitação.
7.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
7.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre O Pregoeiro e as
licitantes.
7.8. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
7.8.1. O lance deverá ser ofertado pelo MENOR PREÇO POR ITEM.
7.9. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura
da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.10. A licitante somente poderá oferecer lance de valor MENOR ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.12. O intervalo mínimo de diferença de valor entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta para cada
item estará disponível para o fornecedor no momento da fase de lance.
7.13. 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.
7.14. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e
fechado, conforme Art. 33 do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.
7.15. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá
o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.16. Lances com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser readequados,
desconsiderando qualquer valor acrescido após a segunda casa decimal.
7.17. Encerrado o prazo previsto no item 7.15, o sistema abrirá oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços de até 10% (dez por cento) superior
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
7.17.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.18. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores.
7.18.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de
três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.19. Poderá O Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às
exigências de habilitação.
7.20. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
7.21. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.22. No caso de desconexão com O Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.23. Quando a desconexão do sistema eletrônico para O Pregoeiro persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e
quatro horas da comunicação do fato pelO Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para divulgação.
7.24. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste
Edital e seus anexos.
7.25. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.26. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática,
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna
própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar- se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.27. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.28. A mais bem classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática
para tanto.
7.29. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual
melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as
demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo
de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
7.30. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de
pequeno porte e microempreendedor individual que se encontrem nos intervalos estabelecidos
nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.31. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.32. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens produzidos:
7.32.1. no país;
7.32.2. por empresas brasileiras;
7.32.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
7.32.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
7.33. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas ou os lances empatados.
7.34. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas
neste Edital.
7.34.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
7.34.2. O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 02 (duas
horas), envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
7.35. Após a negociação do preço, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo
único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao
preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a produtos e instalações de
propriedade da própria licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita;
8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata;
8.5. O pregoeiro poderá convocar a licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não
aceitação da proposta.
8.5.1. É facultado o pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.
8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do produto ofertado, tais como marca, fabricante e procedência,
além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo
Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação
da proposta.
8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.7. Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a sua continuidade.
8.8. O pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta a licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço,
vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.8.1. Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.
8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes.
8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte e microempreendedor individual, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o
pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida, se for o caso.
8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação
da licitante, observado o disposto neste Edital.
9. DA HABILITAÇÃO
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora 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) Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Lago Verde;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
–
CNJ
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). d) Lista de Inidôneos e o
Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo
Tribunal de Contas da União - TCU;
9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das
alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/);
9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará a licitante inabilitada, por falta
de condição de participação.
9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação da licitante será verificada por
meio do sistema, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica.
9.2.1. É dever da licitante atualizar previamente as comprovações constantes no sistema para
que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com
a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação da licitante, exceto se a
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em
encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, a licitante será
convocada a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob
pena de inabilitação.
9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à
integridade do documento digital.
9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
9.6. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.
9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
9.7. Ressalvado o disposto no item 5.1, as licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
9.8. Habilitação jurídica:
9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência;
9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
9.8.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
9.8.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:
9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;
9.9.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo
à sede ou domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
9.9.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da:
1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e
Previdenciário.
9.9.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante
a:
• Certidão Negativa de Débitos Fiscais.
• Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa
9.9.5. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, relativa
ao ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e TLF – Taxa de Localização e
Funcionamento, através de:
• Certidão Negativa de Débitos Fiscais.
• Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.
• Alvará de Localização e Funcionamento
9.9.6. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através de
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.
9.9.7. Prova de Inexistência de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

9.9.8. Caso a licitante detentora do menor preço seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
9.10. Qualificação Econômico-Financeira,
apresentação dos seguintes documentos:

que

será

comprovada

mediante

a

9.10.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, que comprove a boa situação financeira da empresa baseada nas condições
seguintes:
a) A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada através de
índice financeiro utilizando-se as fórmulas abaixo, cujos resultados deverão estar de acordo com
os valores estabelecidos:
a.1) Índice de Liquidez Geral (ILG) e Índice de Liquidez Corrente (ILC), resultantes do cálculo
com a aplicação das seguintes fórmulas, maior ou igual a 1,0 (um):

ILG =

Ativo Circulante + Realizável ao Longo Prazo
____________________________________
Passivo Circulante + Exigível ao Longo Prazo

ILC =

Ativo Circulante
____________________________
Passivo Circulante

≥1

≥1

b) As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido, quando de sua habilitação
deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, Capital Social ou Patrimônio
Líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, admitida a
atualização para a data de apresentação da proposta através de índices oficiais.
9.10.1.1. As empresas com menos de 01 (um) exercício financeiro, devem cumprir a exigência
deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura devidamente registrado na
Junta Comercial, com Capital Social ou Patrimônio Líquido mínimo estabelecido na alínea “b”
acima;
9.10.1.2. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
a) Publicados em Diário Oficial ou;
b) Publicados em jornal de grande circulação ou;
c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou;

d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio
da empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, acompanhada obrigatoriamente dos
Termos de Abertura e de Encerramento ou;
e) Por cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos
da IN RFB 1.420/2013, 1.422/2013, IN RFB 1.486/2014, IN RFB 1.510/2014, IN RFB 1.594/2015
e IN RFB 1.660/2016 e IN RFB 1.679/2016.
9.10.1.3. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial,
a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente
registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado.
9.10.1.4. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b)
da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
9.10.2. Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de
antecedência da data de apresentação da proposta de preço.
9.11. Qualificação Técnica
9.11.1. Atestado(s) de capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprove que a Licitante forneceu equipamentos compatíveis com os cotados na
proposta apresentada, em características e prazos, comprovando, ainda, que a execução foi
satisfatória, vedada a apresentação de atestado(s) genérico(s), ou seja, o atestado deverá
discriminar os serviços que foram executados. Caso o documento apresentado seja expedido
por pessoa jurídica de direito privado, este deverá conter o nome, o endereço e telefone da
entidade atestadora, como condição de validação do mesmo.
9.11.2. O(s) Atestado(s) deverão ser impressos em papel timbrado constando o nome, CNPJ,
endereço completo e telefone da entidade/órgão/empresa atestadora, devendo estar assinada
por servidor responsável ou por seus sócios, diretores, administradores, procuradores ou
gerentes, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função;
9.11.3. Caso o atestado apresentado seja expedido por pessoa jurídica de direito privado, este
deverá conter a assinatura do responsável legal (empresário, sócio, dirigente, procurador ou
gerente), comprovadamente habilitado e com firma reconhecida;
9.11.4. Caso o documento não seja apresentado conforme exige os itens acima, o Pregoeiro
poderá abrir diligência para a verificação da veracidade das informações dele constante;
9.11.5. Verificado que não se trata de documento verdadeiro, o Pregoeiro tomará as providências
cabíveis no sentido de proceder a diligências mais apuradas e, se for o caso, adotar outros
procedimentos a fim de aplicar punições ou representar aos órgãos competentes para adotar as
medidas necessárias.
9.12. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.

9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser
prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.
9.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor
individual com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo
prazo para regularização.
9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.
9.17. Havendo inabilitação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor
Individual, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo- se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente.
9.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02
(duas) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2. Ser acompanhada dos catálogos dos produtos ofertados, indicando marca, modelo e
todas as características técnicas de cada item, comprovando que os equipamentos que serão
instalados corresponderão à pretensa execução dos serviços.
10.1.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins
de pagamento.
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, fabricante e
procedência, vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.
10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificação.
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta
de outro licitante.
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
11. DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa, empresa de pequeno porte, cooperativa ou
microempreendedor individual, se for o caso, qualquer licitante poderá, ao final da sessão
pública, será concedido o prazo de 15 (quinze) minutos, para que qualquer licitante manifeste a
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende
recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá o pregoeiro verificar a tempestividade e a existência
de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três)
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço mais bem classificado ou quando a licitante
declarada vencedora não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a
fase do procedimento licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no Sistema,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão
dos recursos apresentados.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
14. DO REGISTRO DE PREÇOS
14.1. A Comissão Permanente de Licitação - CPL é o órgão gerenciador responsável pela
condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e a Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos será o órgão responsável pelo gerenciamento da Ata de
Registro de Preços dele decorrente.
14.2. São órgãos participantes os órgãos ou entidades da administração pública que participam
dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integram a Ata de Registro de
Preços.
14.3. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar a Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos - Órgão Gerenciador para manifestação sobre a possibilidade
de adesão.
14.3.1. As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de
Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos
itens registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
14.3.2. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder,
na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços

para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não
participantes que aderirem.
14.3.3. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da
Ata.
14.3.4. A Secretaria de Administração e Recursos Humanos poderá autorizar, excepcional e
justificadamente, a prorrogação deste prazo, respeitado o prazo de vigência da Ata, quando
solicitada pelo órgão não participante.
14.3.5. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde
que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
14.4. Homologado o resultado deste Pregão, a licitante mais bem classificada será convocada
para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado da data
do recebimento do documento oficial de convocação.
14.4.1. O prazo para que a licitante mais bem classificada compareça após ser convocada,
poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e
aceito pela Comissão Permanente de Licitação.
14.4.2. É facultado a CPL, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo
e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
fazê-lo em igual prazo, nos termos do art. 4.º, inciso XXIII, da Lei n.º 10.520/02.
14.5. Publicada na Imprensa Oficial, a Ata de Registro de Preços implicará compromisso de
fornecimento nas condições estabelecidas.
14.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se
a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao
fornecedor registrado em igualdade de condições.
14.7. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
14.8. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do
inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993.
14.8.1. Nessa hipótese, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por
cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
14.9. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
14.9.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

14.9.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores
de mercado observará a classificação original.
14.10. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
14.10.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados; e
14.10.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
14.11. Não havendo êxito nas negociações previstas na Condição anterior, o órgão gerenciador
deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.
14.12. O registro do fornecedor será cancelado quando:
14.12.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
14.12.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
14.12.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
14.12.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de
1993, ou no art. 7.º da Lei n.º 10.520, de 2002.
14.15. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 14.12.1, 14.12.2 e
14.12.3 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
14.16. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente
comprovados e justificados:
14.16.1. Por razão de interesse público; ou
14.16.2. A pedido do fornecedor.
14.17. Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada,
concluídos os procedimentos de ajuste, a CPL fará o devido apostilamento na Ata de Registro de
Preços e informará aos fornecedores registrados a nova ordem de classificação.
14.18. A Ata de Registro de Preços, decorrente
automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

desta

licitação,

será

cancelada,

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo
de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
15.2. A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
15.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
15.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
15.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos
77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e
80 da mesma Lei.
15.3.4. O contrato decorrente do presente Pregão vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a
contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses
conforme dispõe o art. 57, II, da Lei 8.666/93.
15.3.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta para identificar possível
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição
de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
15.3.6. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o
fornecedor não estiver inscrito no sistema, este deverá proceder ao seu cadastramento antes da
contratação.
15.3.7. Na hipótese de irregularidade do registro no sistema, o contratado deverá regularizar a
sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no edital e anexos.
15.4. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

15.5. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da
aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar
outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos
para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a
negociação, assinar o contrato.
16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as
estabelecidas no Termo de Contrato, anexo a este Edital.
17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência e Contrato.
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência
e Contrato.
19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19.1. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos específicos
consignado na seguinte dotação orçamentária:
ADM
Órgão: 03 – Poder Executivo
Unidade Orçamentária.: 2.006 Manutenção das Atividade da Secretaria Municipal de
Administração.
12. 122. 0384 – 2.006 – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Órgão: 07 – Poder Executivo
Unidade Orçamentária.: 07.01 2.074 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de
Infraestrutura.
15. 122. 0384 – 2.074 – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
20. DO PAGAMENTO
20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência e Contrato,
anexos a este Edital.
21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
21.1. O licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido
de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Lago Verde pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
21.2. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a
Prefeitura Municipal de Lago Verde poderá garantida a prévia defesa, aplicar à licitante
vencedora as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na execução do
fornecimento, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho,
recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução
total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados
da comunicação oficial;
d) Suspensão temporária de participação em licitações com a Administração por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante
ressarcir a Prefeitura Municipal de Lago Verde, pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido
o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
21.3. As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos
devidos pela contratante ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e
poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico.
21.4. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa
por parte da adjudicatária, na forma da Lei.
21.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal de Compras da Prefeitura
Municipal de Lago Verde.
22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
22.2. A impugnação poderá ser realizada apenas por forma eletrônica a ser inserida no Portal
de Compras de Lago Verde.
22.3. Caberá o pregoeiro, auxiliada pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.
22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
o pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
22.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e anexos.
22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão
os participantes e a administração.
23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário pela Pregoeira.
23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão
o horário de Brasília – DF.
23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.
23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.
23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administração.
23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia
e do interesse público.

23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
23.11.
O
Edital
está
disponibilizado,
na
íntegra,
no
endereço
eletrônico
www.licitalagoverde.com.br e também poderão ser lidos e/ou obtidos no site da Prefeitura
Municipal de Lago Verde https://www.lagoverde.ma.gov.br, Sistema de Acompanhamento
Eletrônico de Contratação Pública (SACOP) www.tce.ma.gov.br e na Comissão Permanente de
Licitação - CPL, situada à Av Ver Osmar Rodrigues, nº 1002, Centro, Lago Verde/MA, de 2ª a 6ª
feira, no horário das 08h às 12h e das 14h às 17h. Poderá ser solicitado também através do email: cpl.pmlv@hotmail.com.
23.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Minuta do Termo de Contrato.
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços
ANEXO IV - Declaração expressa de total aceitabilidade com os termos do edital
Lago Verde/MA, 04 de Abril de 2022

_________________________________
Luana Castro Silva Cajado
Secretaria Municipal de Administração

ANEXO I
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010303/2022 - PMLV
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de veículos novos para as
secretarias municipais de Lago Verde – MA.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. Aquisição desse veículo novo se faz necessário, pois é imprescindível para podermos atender
a grande demanda de serviços em nosso município e melhorar a cada dia os serviços prestados
aos munícipes. Destaca-se também, que a demanda de serviços prestados necessita de meios
que possibilitem a realização, fato este, que justifica a necessidade de melhoria na qualidade da
prestação dos serviços aos cidadãos. Portanto, com o intuito de dar continuidade em nossos
trabalhos em prol da comunidade de Lago Verde, necessitamos da aquisição do referido veículo.
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1. Decreto 10.024/2019, Lei 10.520/2002 e Lei n° 8.666/93 e demais legislações pertinentes.
4. DOS VEÍCULOS
ITEM
1

2

DESCRIÇÃO DOS VEÍCULOS
UND QUANT
Veículo automotor de passeio 0KM. Especificações Técnicas: Motorização
1.0, combustível FLEX (álcool/gasolina), câmbio manual de 5 marchas,
UND
4
tração dianteira, direção elétrica e ar-condicionado. Ano corrente ou
superior. Cor Branco.
Veículo automotor 0KM, tipo PICKUP. Especificações Técnicas: câmbio
manual, cabine dupla com 4 portas, motor no mínimo 1.4, combustível
FLEX, ar-condicionado, barra de proteção nas portas, cintos de
segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura, direção
hidráulica, controle eletrônico de estabilidade, controle de tração, airbag
duplo (motorista e passageiros) e abs com ebd, ganchos para amarração
UND
4
de carga na caçamba, volante com regulagem de altura, grade de
proteção no vidro traseiro, cilindrada mínima total (cc): 1350,
capacidade mínima da caçamba (litros): 830, capacidade mínima do
tanque de combustíveis (litros): 48. Dimensões mínimas: comprimento
do veículo (mm): 4.400; largura do veículo (mm): 1.720. Altura do
veículo (mm): 1.550.

3

4

Veículo automotor 0KM, tipo PICKUP. Especificações Técnicas: câmbio
manual, cabine dupla com 4 portas, motor no mínimo 1.4, combustível
FLEX, ar-condicionado, barra de proteção nas portas, cintos de
segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura, direção
hidráulica, controle eletrônico de estabilidade, controle de tração, airbag
duplo (motorista e passageiros) e abs com ebd, ganchos para amarração
de carga na caçamba, volante com regulagem de altura, grade de
proteção no vidro traseiro, cilindrada mínima total (cc): 1350,
capacidade mínima da caçamba (litros): 830, capacidade mínima do
tanque de combustíveis (litros): 48. Dimensões mínimas: comprimento
do veículo (mm): 4.400; largura do veículo (mm): 1.720. Altura do
veículo (mm): 1.550. Veículo automotor adaptado, CARACTERIZADO
(ostensivo), com sinalizador acústico visual, terminal móvel digital e
grafismo, modificado para policiamento ostensivo, rádio AM/FM com
player de CD e entrada de USB, ou multimídia, adesivado com UND
características de identificação a serem determinado pelo órgão.
Grafismo: Adesivaç4ão por completo dos veículos. EQUIPAMENTOS
OBRIGATÓRIOS E ACESSÓRIOS: Conjunto sinalizador acústico visual.
Lanterna central com lâmpadas direcionais no teto do veículo, localizado
entre os bancos dianteiros e traseiros, caso não seja de linha de
produção normal; Rádio transceptor VHF/FM, móvel instalado no painel
de instrumento da viatura, no local destinado ao rádio AM/FM. A antena
do rádio deverá ser fixada ao centro do teto da viatura de forma que a
guarnição de vedação tenha o assentamento total; Rádio transceptor
VHF/FM, móvel, com uma segunda caixa de som, instalada no teto do
veículo, voltada para os ocupantes do carro. Rádio Móvel: com software
de programação e cabo de programação do rádio móvel, com todos os
acessórios exigidos pelo CONTRAN. Película de proteção solar
(insulfilme) conforme legislação.
VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN 0KM. Especificações Técnicas: cor
branca, com as seguintes características mínimas: tipo de combustível:
diesel; ar condicionado completo no veículo (cabine do motorista e salão
dos passageiros); vidros e travas elétricas; retrovisores elétricos; radio
com entrada usb e bluetooth; sistema de controle de óleo; portas
traseiras com janelas de vidro e abertura 180º; com insulfilmes nos
vidros laterais e traseiros, freios a disco nas 4 rodas com abs; direção
hidráulica; inviolabilidade do acesso ao tanque de combustível; rodas
em aço aro 16'; corrente de distribuição no motor; caixa de câmbio de
6 marchas no painel; indicador de mudança de marcha; tanque de UND
combustível de no mínimo 100 litros; iluminação interna; faixas
refletivas; isolamento termo acústico teto e laterais; tacógrafo; extintor
de incêndio; duto de ar condicionado completo no veículo cabine do
motorista e salão dos passageiros; bancos reclináveis com até 3
posições; cortinas com saída emergência; redinha para banco em todos
os bancos; 4 alto falante 6'; 2 alto falantes de 6x9; com capacidade para
16 pessoas (15 passageiros e o motorista);potência mínima de 130 cv
a 3.500 rpm; torque 31,7 kgfm a 1.500 rpm; motor de 4 cilindros, 16
válvulas, resfriado a água; tração dianteira; 3ª luz.

4

4

5

6

7

8

Veículo automotor TIPO VAN. Especificação Técnica: Veículo automotor
tipo VAN 4x2, para transporte de pessoas com capacidade total mínimo:
11 lugares (10 passageiros + 1 motorista), veículo zero quilometro,
Potência Mínima de 110CV, motor diesel turbo 2.2, versão de 143 cv a
3.800 rpm e 33,7 kgfm a 1.200 rpm Câmbio manual de 5 ou 6 marchas
à frente e 1 à ré; Direção Hidráulica; O propulsor conta com injeção
Common Rail, reversão catalítica seletiva com Arla 32, intercooler, entre
outros. Ar condicionado completo do veículo na cabine e salão de
passageiros, com comando digital; Som com CD,MP3 e BLUETOOTH.
Veículo automotor tipo micro-ônibus para 21 passageiros. Especificação
técnica - Veículo novo, zero Km; ano/modelo 2021 ou superior (o
ano/modelo deve corresponder, no mínimo, à data da emissão da nota
fiscal); Cor Branca; Capacidade mínima de 21 ocupantes sentados +
motorista; Tipo Combustível: Diesel; motorização com potência mínima
de 147 cv, injeção eletrônica; mínimo de 05 marchas a frente e 01 à ré;
ar-condicionado completo no veículo (cabine do motorista e salão dos
passageiros); direção hidráulica ou elétrica; Janelas com vidros fumês
móveis com guarnição; Sistema de freios ABS; poltronas modelo
rodoviária reclinável; Cinto de segurança abdominal para todas as
poltronas; inclusos itens de segurança e bagageiro.
Veículo automotor tipo ônibus para 26 passageiros. Especificação
Técnica: características mínimas ano/modelo 2021 ou superior (o
ano/modelo deve corresponder, no mínimo, à data da emissão da nota
fiscal); carro completo carroceria e chassi integrado; capacidade de no
mínimo 26 passageiros + motorista; ar condicionado completo do
veículo (cabine do motorista e salão dos passageiros); defroster com
ventilação no painel; poltronas individuais com cinto abdominal para
todos os passageiros; largura das poltronas de no mínimo 860mm;
assoalho antiderrapante; porta pacotes interno para armazenamento de
mochilas; janelas laterais com dois móveis e cortinas em todas as
janelas; acesso ao posto do motorista facilitado pelo rebaixamento do
capô do motor; direção hidráulica ou elétrica; porta com acionamento a
ar externo e interno; motor com potência de no mínimo 152 cv; injeção
eletrônica common rail ou injeção eletrônica direta (dtc); computador
de bordo; rodado duplo na traseira; sistema de bateria de 24 volts
composto por duas baterias; rádio am/fm/mp3/usb instalado; câmera
de ré, sirene de ré e retrovisores de manobra; identificação padrão
escolar nas laterais e traseira; tanque de combustível com capacidade
mínima de 150 litros de diesel; combustível diesel s-10 tanque com
reservatório de ureia.
Veículo automotor tipo ônibus escolar. Especificação Técnica: com
comprimento total máximo de 11.000mm, capacidade de carga útil
líquida de no mínimo 4.000kg, comportando transportar 44 (quarenta e
quatro) passageiros adultos sentados ou 59 (cinquenta e nove)
estudantes sentados, potência mínima 130cv, movido a diesel.

UND

2

UND

1

UND

2

UND

2

9

Veículo automotor tipo: veículo ambulância UTI. Especificação Técnica:
tipo de carroceria: furgão novo 0km. Ano/modelo mínimo: 2021/2021
ou superior. Entre eixos: 4,00 metros. Comprimento: 5,90 metros.
Carga útil: 1.500 kg. Teto alto. Motorização mínima 2.3 litros, 16
válvulas, 127 cv com diesel. Câmbio manual de 6 marchas a frente e 1
a ré. Preparação para rádio com antena e alto-falantes. Rádio com
am/fm, leitor mp3, entrada usb. Retrovisores externos elétricos. airbag
duplo (motorista e passageiro). Barra de proteção nas portas. Cintos de
segurança dianteiros laterais retrateis de 3 pontos com regulagem de
altura. Direção hidráulica. Iluminação no compartimento de carga. Luz
de leitura. Rodas de aço estampado e pneus 16 polegadas. Tomada 12v.
combustível: diesel. Tanque de combustível com reversa: 80 litros.
Freios: dianteiro: disco ventilado; traseiro: disco; com sistema abs. arcondicionado no veículo completo (cabine do motorista e compartimento
do paciente). Brake light. Faróis de neblina. Travas elétricas. Vidros
dianteiros elétricos. Banco do motorista com regulagem de altura.
Películas protetoras (insulfilme) nos vidros seguindo legislação em vigor.
Transformação em ambulância uti – tipo b. certificado de adequação à
legislação de trânsito. AMBULÂNCIA: janela colada com vidro de correr
opacados na porta lateral; Vidros opacados nas portas traseiras;
Passagem de comunicação entre cabine e ambulatório, confeccionada
em chapa de compensado naval revestida em fórmica texturizada;
Revestimento interno das laterais, caixas de roda e teto em plástico
ABS; Piso revestido em lençol de PVC de alta resistência; Isolação termo
acústica em poliestireno expandido; Banco do médico tipo poltrona com UND
encosto de cabeça integrado, dispositivo giratório e com cinto de
segurança abdominal, instalado na cabeceira da maca; 01 (uma) maca
com pés retráteis em alumínio com colchonete, cintos de segurança e
sistema de travamento; Proteção em aço inox nas áreas de descanso
das rodas da maca; Mobiliário interno na lateral esquerda do salão
composto de balcão com local para acondicionamento dos equipamentos
médicos, prancha de remoção, bateria auxiliar e inversor; Armário para
02 cilindros de oxigênio; Armário superior ocupando toda extensão da
lateral dotado de portas corrediças em acrílico transparentes; Torre
entre armário superior e balcão composto por 02 nichos com leve
inclinação para alocar maletas; todos os móveis são confeccionados em
chapa de compensado naval e revestido em fórmica texturizada e sem
quinas vivas, 01 banco tipo baú para três lugares com cintos de
segurança, na lateral direita do ambulatório, para guarda de material de
salvamento; Porta lixeira; Régua de oxigênio de 03 pontos com
fluxômetro, com máscara nebulizador, aspirador e umidificador; suporte
duplo para cilindros; 01 Cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e
manómetro; Pega mão fixado no teto, em perfil tubular revestido em
PVC; suporte para soro e plasma acoplado pega mão; Sinalizador tipo
barra com Leds de alto brilho, sirene eletrônica (IOOW) de quatro tons
e megafone; 06 (seis) sinalizadores pulsantes nas laterais de Leds na
cor vermelha; 02 (dois) sinalizadores pulsantes na traseira de Leds na
cor vermelha; Farol de embarque traseiro; 05 (cinco) luminárias
internas de Leds de dupla intensidade instaladas no teto.
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Veículo automotor tipo ambulância simples de remoção. Especificação
Técnica: Veículo ambulância adaptada simples remoção (tipo A) veículo utilitário cabine simples tração dianteira, (ambulância de simples
remoção): zero quilômetro (modelo e fabricação do ano); combustível:
gasolina, direção hidráulica, ar condicionado completo no veículo (cabine
do motorista e compartimento do paciente), potência mínima abtn de
88 cv. protetor de cárter. Equipada como ambulância simples remoção,
baú na cor branca, vidros vigia na porta traseira, temperado com
adesivo branco; janelas com vidros opaco na lateral direita;
revestimento interno na cor branca, 01 maca com pés retrateis em
alumínio sobre rodízios giratórios, cabeceira móveis com três regulagens
de altura, colchonete de espuma de poliuretano com revestimento em
courvim automotivo, dois cintos de imobilização do paciente e sistema
de fixação ao assoalho tipo trava engate rápido; banco tipo baú, para
três ocupantes com cintos de segurança abdominais , almofada de
UND
encosto e assento, instalada na lateral esquerda do ambulatório;
suporte para cilindro de oxigênio; cilindro de oxigênio de 03 litros com
manômetro; régua tripla de oxigênio, composta de frasco de aspiração,
frasco de umidificação e fluxograma; suporte para soro e sangue; pega
mão fixado no teto em perfil tubular de alumínio 01 sinalizador visual
tipo barra, com módulos vermelhos e elemento refletivo rotativo,
composto de sirene de um tom; 01 luminária redonda com lâmpadas
halógenas instalada no teto com interruptor na traseira do ambulatório;
cabos elétricos superdimensionados,“antichamas”, norma abnt;
adesivos em vinil vermelho “ambulância” invertido na dianteira,
calefação de todas as arestas do piso e revestimento com sealer de
calefação de todas as arestas do piso e revestimento com sealer de
poliuretano; ar condicionado completo no veículo em todos os
repartimentos; licenciamento e emplacamento e demais itens exigidos
por lei.
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Veículo automotor tipo ambulância simples de remoção. Especificação
Técnica: Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, combustível
diesel, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (ABS.) nas
quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior,
adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú
de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín. de carga
1.000 kg. Motor; Potência mín. 100 cv; c/ todos os equipamentos de
série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação
do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não
inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo,
c/ montagem de bateria adicional mín. 100A. Independente da potência
necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores
que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/
capacidade mín. de 1.000W de potência máx. contínua, c/ onda senoidal
pura. Painel elétrico interno mín. de uma régua integrada c/ no mín. 04
tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência
máx. de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação
natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o
veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em
cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/
tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx. de 1,0A por
sinalizador.02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/
frequência mín. de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas
traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de
emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de
policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. UND
Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín. de 100 W RMS
@13,8 Vcc, mín. de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de
ganho e pressão sonora a 01 metro no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist.
fixo de Oxigênio. Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar
condicionado na cabine do motorista e compartimento do paciente.
Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi
ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e
desembaçador. P/ o compartimento do paciente original do fabricante
do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e
ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561. Capacidade térmica do
sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/ no mín. 30.000
BTUs. Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca. No salão
de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável,
tipo baú. Maca retrátil ou biarticulada, confeccionada em duralumínio;
c/ no mín. 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do
paciente em pelo menos 45 graus e colchonete. Design Interno:
Dimensiona 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. Pega-mão ou balaústre
vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/
acabamento na cor amarela. Armário lado esquerdo da viatura tipo
bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos e
medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo,
composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capô,
laterais e vidros traseiros.
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5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes desta contratação, objeto desta Licitação, correrá a conta dos
recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Lago Verde a serem
definidos mediante elaboração de contrato.
6. DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇOES DE ENTREGA, RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO
E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
6.1. Os veículos deverão ter no mínimo 24 (vinte e quatro) meses de garantia.
6.2. Frete CIF na Secretaria Municipal de Administração, situada a Avenida Ver Osmar Rodrigues,
1002, Centro, Lago Verde-MA.
6.3- Os Veículos deverão estar de acordo com a legislação vigente e acompanhar todos os
acessórios obrigatórios por lei.
6.4- No preço proposto já deverão estar incluídos todos os custos necessários para o
cumprimento do contrato.
6.5- A Contratada é vedada de subempreitar ou transferir o objeto do contrato, no todo ou em
partes, sem o expresso consentimento do contratante, sendo motivo de rescisão contratual o
descumprimento.
6.6- A descrições técnicas utilizadas no edital são características mínimas desejáveis, podendo
ser oferecido produto similar de igual ou superior qualidade permitindo que os fornecedores
possam ofertar produtos independente do fabricante, desde que o oferecido possa ter o uso
satisfatório dentro das necessidades a que se destina;
7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.1. Comprovação de que a Contratada forneceu itens compatíveis em características com o
objeto da licitação através da apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de desempenho
anterior (Atestado de Capacidade Técnica) , fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação,
sendo o licitante responsável civil e criminalmente pelas informações prestadas.
8. CONTROLE DE EXECUÇÃO
8.1. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal solicitante
do contrato, através de servidor devidamente designado, conforme os termos do art. 67 da Lei
n° 8.666/93, a fim de acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais gráficos, anotando em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. O fiscal se responsabilizará entre
outras atribuições:
a) Conferência e Avaliação dos bens;
b) Pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a devida conferência,
para verificar se está em conformidade com as especificações do Termo de Referência;

c) Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências com a execução do Contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
d) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.
8.2- A fiscalização de que este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeiçoes
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666/93.
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto e ainda:
9.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, na qual constarão
as especificações dos veículos solicitados pela Secretaria Municipal solicitante.
9.3. O prazo para entrega dos veículos licitados deverá ser em até 90 (noventa) dias
consecutivos, os veículos deverão ser 0 km, novos, em perfeito estado de funcionamento, sem
marcas, amassados, arranhões ou outros problemas físicos e deverão ser entregues, a contar
da emissão de requisição pela Secretaria Municipal solicitante. O local da entrega do objeto da
licitação constará na requisição.
9.4. Prestar informações esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;
9.5. Atender imediatamente ás reclamações do CONTRATANTE, devendo efetuar correções
quando da constatação de defeitos, imperfeições, alterações ou qualquer irregularidade no
objeto fornecido;
9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
9.7. No ato da entrega dos veículos serão verificadas as especificações técnicas, sendo que não
satisfeitas as exigências constantes neste Termo de Referência, serão os veículos devolvidos,
devendo ser substituídos no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos a partir da solicitação de
substituição feita pela Secretaria Municipal solicitante. Cabendo o ônus do envio, devolução e
substituição do mesmo à licitante vencedora.
9.8. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede a
data de entrega os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
9.9. Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.10. Responsabilizar-se
por
quaisquer
ônus, despesas,
obrigações trabalhistas,
previdenciárias, fiscais, acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro
benefício de qualquer natureza, decorrentes do fornecimento dos materiais gráficos e com todos

os encargos sociais previstos na legislação vigente e de qualquer outros em decorrência da sua
condição de empregadora;
9.11. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados
aos bens, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.
9.12. Não se valer desta ata para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia,
nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função dos serviços prestados, em
quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora.
9.13. Executar o fornecimento, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação.
9.14. Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as
solicitações da Secretaria Municipal solicitante.
9.15. Arcar com todos os encargos decorrentes da presente contratação, especialmente os
referentes a frete, transporte e descarregamento dos veículos, taxas, seguros, encargos sociais
e trabalhistas;
9.16. Dispor de meios necessários ao transporte, para a devida entrega dos materiais gráficos
no local de destino.
9.17. Será considerado recusa formal da contratada a não entrega do objeto nos prazos
estabelecidos, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, assim reconhecido pela contratante;
9.18. A licitante vencedora do item deverá entregar o veículo licenciado.
9.19. A licitante deverá encaminhar, quando da entrega do objeto, os manuais dos veículos,
ambos em português ou acompanhado de tradução, para o objeto da licitação, o número de vias
do manual de operação correspondente à quantidade definida pelo objeto de licitação.
9.20- A Contratada deverá fornecer o veículo devidamente EMPLACADO e adesivado
para o município de Lago Verde.
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. Efetuar o empenho da despesa, no qual constará da dotação orçamentaria específica de
forma a garantir o pagamento das obrigações assumidas
10.2. Verificar minunciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos Veículos recebidos
provisoriamente com as especificações constantes no Edital e da proposta, para fins de aceitação
e recebimento definitivo;
10.3. Receber provisoriamente o objeto mediante regular aferição de qualitativos,
disponibilizando local, data e horário observando as condições estabelecidas no Edital e seus
anexos;
10.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
10.5. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

10.6. Rejeitar, no todo ou em parte os veículos entregues em desacordo com as especificações
contidas neste Termo de Referência.
10.7. Notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução do contrato, fixando prazo para sua correção.
10.8. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente aos veículos fornecidos, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
11. DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO
11.1. O pagamento será feito de acordo com os recursos disponíveis, não superiores a 30 (trinta)
dias após o atesto da Nota Fiscal. As notas fiscais serão devidamente atestadas pelo fiscal
designado pela Secretaria Municipal solicitante.
11.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada na pendência de qualquer umas das
situações abaixo, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira;
11.3. Conferência e atestação de conformidade com o fornecimento.
11.4. O pagamento referente cada fornecimento fica condicionado à comprovação de
regularidade fiscal perante a Administração. A Contratada fica ciente de que deverá apresentar
à Contratante, ao fim de todos os meses:
a) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Federal/União;
b) Certidão Negativa do INSS (CND);
c) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual;
d) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal;
e) Certidão de Regularidade para com o FGTS;
f) Certidão Negativa de Débito Trabalhista;
11.5. Na Nota Fiscal deverão constar a descrição exata dos bens ora fornecidos.
11.6. Havendo erro na nota fiscal/fatura, o pagamento ficará pendente, até que a Contratada
providencie as medidas saneando-as.
11.7. A contagem do prazo de pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e
protocolização junto a Secretaria Municipal solicitante do documento fiscal com as devidas
correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à Contratante, nem
deverá haver prejuízo do fornecimento dos bens pela Contratada;
11.9. O pagamento será creditado em conta corrente da Contratada, através de ordem bancária,
indicada na proposta, em que deverá ser efetuado o crédito.
11.10. Não se permitirá, portanto, outra forma de pagamento que não seja a de crédito em
conta, o que vem cumprir as normativas do Decreto da Presidência da República n° 6.170, de
25 de Julho de 2007;
11.11. Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura
ocorrem serão de responsabilidade de empresa Contratada.
12. DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitado.
13. DAS SANCÕES ADMINISTRATIVAS
13.1- Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666/93 e da Lei n° 10.520/02, a
Contratada que:
a) Inexecução total ou parcialmente de qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
Contratação;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Fraudar na Execução do Contrato;
d) Comportar-se de modo inidôneo;
e) Cometer fraude fiscal;
f) Não mantiver a proposta.
13.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para Contratante;
b) Multa moratória, observada os seguintes limites:
b.1) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos
itens solicitados e não entregues;
b.2) 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato, em caso de descumprimento das
demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente;
b.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens solicitados e não entregues, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos ou fora das
especificações contratadas;
13.3. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual dos subitens
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
a) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo não
superior a dois anos;
b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
13.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666/93, a Contratada
que:

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar coma a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
13.5- A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666/93 e subsidiariamente a Lei n° 9.784/99.
13.6- A Autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observando o princípio da proporcionalidade.
13.7- As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
14. DOS CASOS DE RESCISÃO
14.1- De acordo com art. 79 da Lei n° 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:
I - Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII
do artigo 78 da citada Lei;
II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que
haja conveniência para a Administração
III - Judicial, nos termos da legislação
14.2. No caso de rescisão unilateral, o Contratante não indenizará a Contratada, salvo pelos
serviços executados e aceitos pela Contratante.
15. DO CONTRATO
15.1. Para a contratação em tela será formalizado Contrato Administrativo, estabelecendo em
suas cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes em
conformidade com o Edital de Licitação, Termo de Referência e Proposta de Preços da empresa
considerada vencedora.
15.2. O prazo de vigência do Contrato terá seu início a partir da data da assinatura, e vigência
de 12 meses; em relação à sua prorrogação, ficará a critério do órgão solicitante mediante o
procedimento devidamente motivado acerca da imperiosidade do atendimento à necessidade
pública de a despesa ser gerada de acordo com o art. 57 da Lei n° 8.666/93, com validade e
eficácia após a publicação de seu extrato.
15.3. O momento de contratação será um ato unilateral da Administração, e será definida
conforme seus critérios de oportunidade e conveniência, não cabendo ao licitante vencedor a
exigência de imediata contratação dos itens licitados.
16. DAS DISPOSIÇOES GERAIS
16.1. Fica ressaltada a possibilidade de alteração das condições avençadas em face da
superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010303/2022 - PMLV
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

TERMO
DE
CONTRATO
Nº
......../...., QUE FAZEM ENTRE SI
O(A)..........................................
.............
E
A
EMPRESA
.....................................
A Prefeitura Municipal de Lago Verde, Estado do Maranhão por intermédio da Secretaria
Municipal
de
.....................................
(órgão
contratante),
com
sede
no(a)
....................................................., na cidade de ...................................... /Estado ...,
inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato representado(a) pelo(a)
.........................(cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... de .....................
de 20..., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no
CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em
............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o)
.................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº
.............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico
nº 000/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é o fornecimento de ........................., conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Discriminação do objeto:
Item

Descrição dos
Serviços

Modelo/Marca

Unidade

Quant

Valor
Unit

Valor
Total

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá
vigência até xx de xxxxxxxx de xxxxxx.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de xxxx, na classificação abaixo:
.........................................................................................................
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de
Referência.
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Contrato.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo ao Edital.
9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado
pela CONTRATANTE.
9.2. As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Termo de Referência, e
especificadas abaixo:
9.2.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
9.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação
e recebimento definitivo;
9.2.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
9.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de

comissão/servidor especialmente designado;
9.2.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
9.2.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
9.3. As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, e
especificadas abaixo:
9.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal,
na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo em conformidade com
o edital e proposta de preços apresentada;
9.3.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
9.3.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
9.3.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
9.3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.3.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
9.3.7. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a
devida anuência da Prefeitura Municipal de Lago Verde – MA.
10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII
e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao
Edital;
11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:
11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.4.3. Indenizações e multas.
12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES
12.1. É vedado à CONTRATADA:
12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.
13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.
14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas
na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e
contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078,
de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO
16.1. É eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca de Bacabal/MA para dirimir os litígios que
decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela

conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
Lago Verde/MA, xx de xxxxxxx de 2022.

_______________________________________
Secretaria Municipal de xxxxxxxxxxxxx
Contratante
________________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Contratada
Testemunhas:
___________________________________
Nome
___________________________________
CPF
___________________________________
Nome
___________________________________
CPF

ANEXO III
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010303/2022 - PMLV

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 000/2021 – CPL
ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
ÓRGÃOS PARTICIPANTES:
Pelo presente instrumento, a Secretaria Municipal de _______, com sede na Rua
____________________ Lago Verde / MA, neste ato representada pelo (a) Secretário (a)
Municipal de ________, o Sr. (Sra.) _________, CPF n° _________, nos termos da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e demais normas legais
aplicáveis, considerando o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO N.º XX/2021-CPL/PMLV,
resolve registrar os preços, ADJUDICADO a empresa ........................, CNPJ Nº
................., com sede na ....................., CEP ..........., neste ato representada por seu
representante legal, ........................, RG Nº ................. e CPF Nº ................., contato
Celular: .................. HOMOLOGADO pelo Sr. (a). XXXXXXXXXXXXXXXXX, SECRETÁRIO
(A) MUNICIPAL DE ________________.
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem como objeto o registro de preços para XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência. Do Edital do Pregão
Eletrônico nº __/__/____, que é parte integrante desta Ata.
2. LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO
2.1. Conforme Termo de Referência.
3. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
3.1. EMPRESA BENEFICIÁRIA: ......................., CNPJ Nº ................., no Valor total de R$
.................. (....................................).
3.2. Os preços registrados, o quantitativo e as especificações do objeto da licitação referente à
proposta da beneficiária desta Ata, estão registrados conforme segue:
Item

Descrição dos
Veículos

4. DA VALIDADE DA ATA

Modelo/Marca

Unidade

Quant

Valor
Unit

Valor
Total

4.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de
compromisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de
sua assinatura.
5. REVISÃO E CANCELAMENTO
5.1. A Administração, realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
nesta Ata.
5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao fornecedor.
5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.
5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados; e
5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
desta ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.
5.7. O Registro do fornecedor será cancelado quando:
5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente

de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
5.9.2. A pedido do fornecedor.
6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à Secretaria
Municipal de Administração e Recursos Humanos e anuência do beneficiário.
6.2. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
cinquenta por cento dos quantitativos de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para
o órgão gerenciador e do número de órgãos não participantes que aderirem.
6.3. As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
7. CONDIÇÕES GERAIS
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e Minuta do Contrato,
ANEXOS ao EDITAL.
7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03(três) vias de igual teor,
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Lago Verde/MA, xx de xxxxxxxxx de 2022.

__________________________________
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Gerenciadora

____________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Detentora

ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010303/2022 - PMLV
MODELO DE DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL ACEITABILIDADE COM OS TERMOS
DO EDITAL

Prezados senhores,

A
empresa
___________________________,
CNPJ/MF
nº
________________, sediada na ____________________(endereço completo), por intermédio
de seu representante legal Sr.(a) _________________, portador(a) da cédula de
identidade/R.G. nº _________ e do CPF/MF nº _______________, D E C L A R A para os devidos
fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos
critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que
temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências
capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação.
Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na
inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem
prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na
Lei nº 8.666/93 a alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Local e Data

__________________________________
Assinatura do Responsável

