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EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018 

MENOR PREÇO POR ITEM 

 
 
O Município de Poço das Trincheiras, Estado de Alagoas, através da sua Pregoeira, designada pela Portaria nº. 1201-001/2018 de 12 
de janeiro de 2018, torna público para o conhecimento das empresas e demais interessados, que fará realizar licitação sob a 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM às 09:00 (nove) horas do dia 03 de setembro de 2018, em 
sessão pública, na sala da Comissão Permanente de Licitações, situada à  Praça Leopoldo Wanderley nº 91, Centro, cidade de Poço 
das Trincheiras/AL, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, obedecendo rigorosamente aos termos, especificações, 
instruções e condições contidas neste instrumento e seus anexos. 
 
O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente à Lei n° 10.520/2002, Decreto nº 04/2007 de 03 de março de 2007 
e mediante condições estabelecidas neste Edital e subsidiariamente, às normas da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, Lei 
Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 09 de junho de 2012. 
 
Este Edital e seus Anexos encontram-se à disposição das empresas interessadas na Sede Administrativa do Município de Poço das 
Trincheiras/AL, no horário das 08:00 às 12:00, até o dia que antecede a data do Certame. 
 

1. DO OBJETO: 

 
O presente Pregão tem por objeto a Aquisição de 01 (uma) Ambulância tipo A, destinada ao deslocamento de usuários do Município 
para realizar procedimentos de caráter eletivo no âmbito do Sistema Único de Saúde, observadas as condições descriminadas no 
Termo de Compromisso nº 2707201712232257235 firmado com esta municipalidade e o Ministério da Saúde, através do Fundo 
Nacional de Saúde - FNS, na quantidade e especificações contidas no ANEXO I deste Edital. 
 

2. DOS VALORES E DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

 
As despesas decorrentes da aquisição de 01 (uma) Ambulância tipo - A, destinados ao deslocamento de usuários do município para 
realizar procedimentos de caráter eletivo no âmbito do Sistema Único de Saúde, correrão à conta do Fundo Municipal de Saúde, através 
do Grupo de Atenção Básica, por meio do plano de ação de Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde, conforme 
Termo de Compromisso nº 2707201712232257235, bem como através da dotação orçamentária:  
 
Unidade: 0011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Funcional Programática: 10.301.0011.1030 – Aquisição de Veículos, Unidades Móveis de Saúde e Odontologia para a Secretaria de 
Saúde. 
Elemento de Despesa: 3.4.4.9.0.52 – Equipamentos e Material Permanente. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO: 
 
Poderão participar as empresas interessadas, pertinentes ao ramo de atividade relacionada ao objeto deste certame, que atenderem a 
todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, desde que: 
 
3.1. Desempenhem atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste Pregão;  

 

3.2.  Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital. 

 

3.3.  Não serão admitidas nesta licitação as participações de licitantes: 
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3.3.1. Em processo de falência, recuperação judicial, extrajudicial, de insolvência, ou sob outra forma de concurso de credores, 

em dissolução ou em liquidação;  

3.3.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que por esta tenham sido 

declaradas inidôneas;  

3.3.3. Que estejam com o direito de licitar e contratar com o Município de Poço das Trincheiras/AL suspenso; 

3.3.4. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, quaisquer que 

seja sua forma de constituição;  

3.3.5. Estrangeiras que não funcionem no País. 

 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

 

4.1. A licitante deverá se apresentar para o credenciamento junto a Pregoeira através de 01 (um) representante/preposto, devidamente 

munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório. 

 

4.2. Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante que será o único admitido a intervir nas fases dos procedimentos 

licitatórios e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada. 

 

4.3. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos regularmente autenticados: 

 

 I – cópia autenticada do documento oficial de identidade ou outro equivalente que contenha foto; 

II - Comprovante de Residência devidamente atualizado no período de 30 (trinta) dias; e  

III – Procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços e praticar todos 

os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações, no caso de o representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em 

decorrência de tal investidura. 

 

4.4. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes 

do outorgante. 

 

4.5. A não apresentação ou a incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não impedirá a participação da licitante no 

presente certame licitatório, porém, impedirá o suposto representante de praticar atos no processo licitatório em nome da empresa. 

 

4.6. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 

 

4.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante, bem como se  o mesmo for 

sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado de outra empresa que esteja presente no certame. 

 

5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 

 

5.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos interessados ou seus representantes, devidamente credenciados, e 

demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Pregoeira, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá os documentos 

abaixo relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não credenciadas, sendo registrados em ata os 

nomes das licitantes. 

 

I - declaração, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de que cumpre os requisitos de habilitação para o presente 

certame licitatório, exceto quanto à regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, que somente será 
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exigida por ocasião da assinatura da Ata de Registro de Preços e, se for o caso, declaração de enquadramento como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme modelo sugestão contido no Anexo V deste Edital; 

 

II - declaração, separada de qualquer dos envelopes, assinada por quem de direito, se for o caso, que a empresa é 

considerada MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, consoante incisos I e II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006, conforme modelo sugestão contido no Anexo V deste Edital; 

III – em envelopes devidamente fechados, a documentação exigida para Proposta de Preços (Envelope “A”) e Habilitação 

(Envelope “B”). 

 

5.2. As declarações de que tratam este subitem poderão ser produzidas de próprio punho na sessão do certame, desde que o 

representante possua outorga de poderes para tal feito. 

 

5.3. Tão logo tenham sido recebidos os documentos exigidos na licitação, na forma do subitem 6.1 deste Edital, a Pregoeira comunicará 

aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao certame. 

 

5.4. Encerrada a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, a Pregoeira concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos 

documentos pertinentes aos credenciamentos dos representantes das licitantes, tal como previsto no item 6 supra, exame este iniciado 

antes da abertura da sessão. 

 

5.5. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos representantes das licitantes, a 

Pregoeira promoverá a abertura dos envelopes que contêm as propostas de preços, conferindo-as e rubricando-as em todas as suas 

folhas. 

 

5.6. Após o início da abertura dos envelopes contendo as propostas de preços não caberá desistência do licitante, salvo por motivo 

justo, decorrente de fato superveniente, e aceito pela Pregoeira. 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

 

6.1. Os conjuntos de documentos relativos às propostas de preços e à habilitação deverão ser entregues separadamente, em envelopes 

fechados, opacos, rubricados no fecho e identificados com o nome da licitante, o número da licitação e, respectivamente, os títulos dos 

conteúdos ("Propostas de Preços" e "Documentos de Habilitação"), na forma dos incisos I e II a seguir: 

 

I - Envelope contendo os documentos relativos às Propostas de Preços: 
ENVELOPE “A” – PROPOSTA DE PREÇOS 

MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS/AL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018 

DIA 03/09/2018 – 09:00 HORAS 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO A  

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 CNPJ Nº: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

II - Envelope contendo os Documentos de Habilitação: 
ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS/AL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018 

DIA 03/09/2018 – 09:00 HORAS 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO A 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 CNPJ Nº: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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6.2. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 

cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor do Município, ou ainda, por meio de publicação em órgão de imprensa oficial. 

6.2.1. As cópias dos documentos que deverão ser apresentadas dentro dos envelopes “Propostas de Preços” e “Documentos 

de Habilitação” poderão, mediante a apresentação do original, ser autenticadas por servidor do Município, até 01 (um) dia úti l 

antes da realização da sessão, observando-se que em hipótese alguma serão autenticadas cópias de documentos no 

momento de realização da sessão. 

 

6.3. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac símile, mesmo 

autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos ou gráficos apenas como forma de ilustração das propostas de preços. 

 

7. DO ENVELOPE “A” – PROPOSTAS DE PREÇOS: 

 

7.1. O envelope “A” conterá as propostas de preços da licitante, que deverá atender aos seguintes requisitos: 

 

7.2. Constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnica de uso 

corrente, redigida com clareza sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as 

folhas pelo representante legal da licitante ou por quem de direito; 

 

7.3. Indicar nome ou razão social da licitante, endereço completo, telefone, conta e agência de banco oficial e endereço eletrônico (e-

mail), este último se houver, para contato, bem como: nome, estado civil, profissão, nº do CPF e Carteira de Identidade, domicílio e 

cargo na empresa, para fins de assinatura da Ata de Registro de Preços; 

 

7.4. Conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação; 

 

7.5. Conter a marca e, quando possível, modelo e o nome do fabricante dos produtos ofertados; 

 

7.6. Ser apresentados preços, de acordo com o objeto deste Edital, unitários e totais correspondentes ao item e ao valor global, sendo 

este último em algarismo e por extenso, de acordo com a ordem dos itens dispostos no Anexo I, em moeda corrente nacional (R$), com 

duas casas decimais depois da vírgula. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais prevalecerão os primeiros, e os 

expressos em algarismos e por extenso, serão considerados este último; 

 

7.7. Declaração expressa na proposta de que os preços apresentados incluem todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar 

a: custos direitos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, produtos, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, 

lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

 

7.8. Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços, ou qualquer outra condição que induza ao julgamento subjetivo de mais 

de um resultado; 

 

7.9. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidas da proposta ou incorretamente cotadas serão consideradas 

como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os objetos ser fornecidos 

ao Município sem ônus adicionais; 

 

7.10. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus 

Anexos; 
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7.11. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou 

apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.  

 

7.12. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração 

dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

         

7.13. A licitante que no ato da sessão impugnar ou aduzir erros ou impropriedades quanto ao produto pertinente às propostas 

apresentadas pelas demais licitantes, no que concerne a sua composição, fabricação, gramatura, ou qualquer outro fato que repute 

relevante, deverá apresentar os elementos necessários para provar as suas alegações. A não comprovação, por parte da impugnante, 

dentro do prazo fixado pela Pregoeira, facultará a Administração à instauração de processo administrativo para apurar o retardamento 

do certame em face de alegações insubsistentes e impertinentes ao interesse do Município. 

 

7.14. A Proposta de Preços terá de ser assinada por quem tenha capacidade de representar a empresa, ativa e passivamente, nos atos 

judiciais e extrajudiciais, ou por seu procurador com poderes para tanto. 

 

7.15. Serão desclassificadas: 

 

a) As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 

b) Propostas com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua 

viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 

coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato. 

 

8. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

 

8.1. A Pregoeira informará às participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preços para o objeto da presente 

licitação, bem como informará os respectivos preços propostos. 

 

8.2. Será desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que não estejam previamente 

autorizados em lei e à disposição de todas as concorrentes. 

 

8.3. Serão classificadas e proclamadas pela Pregoeira as licitantes que apresentarem as propostas de menor preço cujas propostas 

estejam com preços superiores em até 10% (dez por cento) em relação à de menor preço, conforme disposto no inciso VIII, do Art. 4º da 

Lei no 10.520/2002. 

 

8.4. Caso não haja, no mínimo, 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no subitem anterior, a Pregoeira classificará e 

proclamará as melhores propostas subsequentes, até que haja no máximo 03 (três) licitantes classificadas, quaisquer que sejam os 

preços ofertados, conforme disposto no inciso IX, do Art. 4º da Lei no 10.520/2002. 

 

8.5. Para as licitantes classificadas, conforme estabelecido no subitem 8.3 ou 8.4 será dada oportunidade para nova disputa, por meio 

de lances verbais e sucessivos e de valores decrescentes. 

 

8.6. A Pregoeira convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentarem lances verbais, a partir da 

proposta classificada de maior preço e, as demais, em ordem decrescente de valor. 
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8.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pela Pregoeira, implicará na exclusão da licitante da etapa de lances 

verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

 

8.8. Para efeito de classificação, será considerada proposta final aquela cuja licitante não credencie, na forma do item 4 deste edital, 

representante para o ato de abertura do pregão.  

 

8.9. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas exclusivamente pelo critério 

de menor preço. 

           

8.10. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate ficto, será assegurada, como critério de desempate, preferência 

de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

8.11. Entende-se por empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

 

8.12. Para efeito do disposto no subitem 8.10, ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

I - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para, conforme sua conveniência, 

apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos 

após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

II - Não ocorrendo a adjudicação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do subitem anterior, serão 

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do inciso anterior, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito; 

III - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se encontrem 

no intervalo estabelecido no subitem 8.11, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta. 

 

8.13. Na hipótese dos subitens 8.11 e 8.12, caso a Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte não oferte lance, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

8.14. O disposto no subitem 8.12 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte. 

 

8.15. A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados pela primeira classificada, conforme definido neste 

Edital e seus anexos, decidindo motivadamente a respeito. 

        

8.16. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação da licitante que a 

tiver formulado, para confirmação das suas condições de habilitação. 

 

8.17. A licitante que apresentar documentação de habilitação incompleta ou incorreta, certidões vencidas ou que não comprovem a 

regularidade a que se destinam, será declarada inabilitada, com ressalvas às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte quanto à 

regularidade fiscal, na forma do art. 43, da Lei Complementar nº 123/2006.  

 

8.18. Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, será declarada a licitante vencedora, sendo-lhe adjudicado pela 

Pregoeira o objeto da presente licitação. 
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8.19. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências da habilitação, a Pregoeira examinará a oferta 

subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela 

adjudicado o objeto do certame. 

 

8.20. A Pregoeira poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido o menor preço.  

 

8.21. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser 

assinada pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes presentes. 

 

8.22. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos, a proposta será 

desclassificada. 

 

8.23. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão as da 

proposta. Em caso de divergência entre informações contidas nos documentos exigidos pelo Edital e em outros apresentados, porém 

não exigidos, prevalecerão às primeiras. 

 

9. DO ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

 

9.1. É condição básica para a fase de habilitação, que a licitante apresente, em um envelope, cópias autenticadas, em cartório, dos 

documentos abaixo relacionados, com prazo vigente, em uma via ou se preferir autenticadas, nos termos do subitem 6.2.1, pela 

Pregoeira ou membros da Equipe de Apoio. 

 

9.2. A licitante deverá apresentar declaração de que não possui em seus quadros de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz nos 

termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99), de acordo com o modelo sugestão aduzido no 

Anexo III deste Instrumento. 

 

9.3. A licitante deve declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato que possa impedir a sua habilitação neste certame, 

conforme modelo Anexo IV. 

 

9.4. Os demais documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou na forma do subitem 6.2.1, os quais se 

referem à: 

 

9.4.1. Habilitação Jurídica: 

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, ou consolidação, devidamente registrados, se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores devidamente autenticados; 

b) Decreto de autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País, e Ato de Registro 

ou Autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir (conforme o caso). 

 

9.4.2. Qualificação Técnica: 

a) Apresentação de pelo menos 01 um atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome da licitante, 

comprovando o fornecimento de veículo, objeto deste certame; 
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b) Declaração do conhecimento de todas as informações acerca do presente Certame e que aceita todas as condições nele 

contidas para o fiel cumprimento das obrigações. 

 

9.4.3. Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Comprovação de capital social integralizado ou patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado 

de cada item; 

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei 
(devidamente registrado na Junta comercial), comprovando boa situação financeira da empresa, sendo vedada a substituição 
por balancetes ou balanços provisórios. As demonstrações contábeis deverão estar assinadas pelo proprietário da empresa e 
por contabilista registrado, comprovadamente, no Conselho Regional de Contabilidade; (Dispensado para microempresa ou da 
empresa de pequeno porte, conforme Decreto Federal nº 8.538, de 6 de outubro de 2015); e 

c) Certidão que comprove a inexistência de falência, recuperação judicial ou concordata, expedida pelo Distribuidor da Comarca 
sede da licitante; 

9.4.4. Regularidade Fiscal: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro Estadual e/ou Municipal de Contribuintes, se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao 

seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

- PGFN); 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da licitante; 

e) Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por de Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho (Inciso IV do Art. 27, incluído pela Lei nº 

12.440, de 7 de julho de 2011). 

g) Certidão Simplificada da Junta Comercial da sede da empresa, com data da expedição não superior a 30 (trinta) dias da sua 

apresentação.      

9.5. Disposições Gerais da Habilitação: 

 

a) A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar também o decreto de autorização ou o 

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

b) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no 

presente Edital e seus Anexos; 

c) Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus 

Anexos a Pregoeira considerará a licitante inabilitada; 

d) Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação da licitante. 

 

10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 

10.1.  Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão, através de petições protocoladas, encaminhadas a Pregoeira, na sala da 

Comissão Permanente de Licitação, sito no endereço acima. Caberá a pregoeira decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) 

horas. 

 

10.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório será designada nova data para a realização do certame. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.538-2015?OpenDocument
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11. DOS RECURSOS 

 

11.1. Declarada à vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será 

concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 

apresentar as contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

 

11.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pela 

Pregoeira à vencedora. 

 

11.3. Qualquer recurso contra a decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo. 

 

11.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

11.5. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a termo em ata. 

 

11.6. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas às interessadas na sala da Comissão Permanente de Licitação, no 

endereço acima nos dias úteis, no horário de 08:00 às 12:00 horas. Não serão reconhecidos os recursos interpostos, enviados por e-

mail e após terem vencidos os respectivos prazos legais. 

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

12.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de 

Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação 

e de ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto, perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

12.2. Quando a Adjudicatária não apresentar situação regular no ato da entrega da Ordem de Fornecimento ou da assinatura da Ata de 

Registro de Preços, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar com a Administração, e assim 

sucessivamente. 

 

12.3. Se a Adjudicatária recusar-se, injustificadamente, a assinar a Ata de Registro de Preços ou a receber a Ordem de Fornecimento, 

será aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor global de sua proposta em favor do Município, sem prejuízo da aplicação de outras 

sanções cabíveis. 

 

12.4. A Adjudicatária ficará sujeita, ainda, às seguintes penalidades pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços: 

I - advertência; 

II - multa de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição estabelecida na Ata de 

Registro de Preços, aplicada em dobro na reincidência. 

 

12.5. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

 

12.6. Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser inscrito na Dívida Ativa do Município e 

cobrado judicialmente. 
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12.7. O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá(ão) ser recolhida(s) em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas 

do Município, por meio de Documento de Arrecadação de Receitas, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela 

Contratante. 

 

12.8. As sanções previstas no subitem 16.1 deste edital poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II do subitem 12.4, facultada 

a defesa prévia da interessada no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 

 

12.9. As penalidades serão registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores. 

 

13. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

13.1 O ato de recebimento do item licitado, não importa em sua aceitação. A critério da Prefeitura, o veículo fornecido será submetidos à 

verificação, cabendo ao fornecedor a troca, dentro de 72 (setenta e duas) horas, do item que vier a ser recusado por não se enquadrar 

nas especificações estipuladas, apresentar defeitos de fabricação ou dano em geral, identificado no ato da entrega ou no período de 

verificação.  

 

13.2 A entrega do veículo deverá ser no local indicado pela Prefeitura de Poço das Trincheiras do Estado de Alagoas quando solicitada 

pela Secretaria Municipal de Saúde.  

 

13.3 A entrega será feita através do recebimento da ordem de fornecimento emitida pelas autoridades que vierem a ser designadas para 

esse controle. 

 

14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

14.1. O pagamento à licitante vencedora será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir da entrada da Nota Fiscal/Fatura, devidamente 

atestada por quem de direito. 

 

14.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a licitante vencedora encontra-se em regular situação fiscal para com a 

Seguridade Social. 

 

14.3. Nenhum pagamento será feito sem que a licitante vencedora tenha recolhido o valor de multa eventualmente aplicada. 

 

14.4. Havendo erro na fatura/nota fiscal, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma ficará pendente e o pagamento 

sustado, até que a adjudicatária tome as medidas saneadoras necessárias. 

 

14.5. O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário na conta corrente da licitante vencedora, indicada na proposta de 

preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser 

efetuado o crédito. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação referente ao presente 

Edital. 

 

15.2. A apresentação de proposta implicará na plena aceitação por parte da licitante das condições estabelecidas neste Edital e seus 

anexos. 
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15.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia de início e inclui-se o dia do vencimento, observando-se que 

só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Administração. 

 

15.4. A Prefeita poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público, derivados de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer 

pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

 

15.5. É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer 

ou complementar a instrução do processo. 

 

15.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a 

aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública de pregão. 

 

15.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, 

desde que não comprometam o interesse da Administração e a segurança da contratação. 

 

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

 

15.9. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas de preços e documentos de 

habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

15.10. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital, será competente o juízo da Comarca de Maravilha. 

 

15.11. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos. 

 

15.12. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente certame licitatório deverão ser enviados por escrito a pregoeira em até 03 

(três) dias anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, para o endereço constante no preâmbulo deste edital. 

 

15.13. Cópias do edital e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente, mediante recibo, nos horários de 08:00 às 12:00 horas, no 

endereço referido no item anterior. 

 

15.14. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira.  

 
15.15. Fazem parte integrante deste Edital: 
 a) Anexo I - Especificações e Quantitativos do Objeto; 

 b) Anexo II – Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação; 
c) Anexo III – Modelo de Declaração em Relação ao Trabalho de Menores; 

 d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos; 
e) Anexo V – Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

 f) Anexo VI – Minuta do Contrato  
 

Poço das Trincheiras/AL, 17 de agosto de 2018. 
 

 
Railma Alencar Correia da Silva 

Pregoeira 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018 
 

 
ANEXO I 

 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO 

 
 
 

 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

01 

Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da 
cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância 
de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em 
qualquer proporção(flex); Potência mín de 85 cv;Tanque de Combustível: Capac. mín =50 L. Freios e Suspensão. 
Veículos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em 
poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo 
deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: 
Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico 
dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e veículos, quer c/ a viatura em 
movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e 
Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e 
lente inteiriça ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx 
de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove 
o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, 
poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal.Sinalização acústica 
c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de 
ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín 100 Db @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à 
norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único 
autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi 
ou homologado pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, aquecedor e desembaçador.O compartimento do paciente, 
deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos 
termos do item 5.12 da NBR 14.561.Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do 
Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de 
compr..Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com 
colchonete.Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou 
Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses.Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e 
AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado.A distribuição dos móveis e veículos no salão 
de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a 
maca, bancos, veículos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a 
divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas o Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-
estinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção 
antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/  soro e plasma; Um pegamão ou balaústres 
vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior 
p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e 
externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do 
veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo 
Federal, SUS e Ministério da Saúde. 

UN 01 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018 
 

 
ANEXO II 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO EDITAL 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

(Nome da empresa _______________________________, CNPJ Nº_____________________, sediada_________________________ 

(endereço completo), declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520,00, 

de 17/07/2002, licitação modalidade Pregão Presencial nº XX/2018, Prefeitura Municipal de Poço das Trincheiras - AL, ciente das 

penalidades cabíveis. 

 

 

 
 
 

Local e data 
 
 
 

(Nome e assinatura do responsável pela proponente em papel timbrado da empresa)   
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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018 

 
 

ANEXO III 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES 
 
 
 
 
 
 
__________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________, por intermédio de seu representante legal o (a) 

Senhor (a)___________________________, portador (a) do Registro Geral nº. __________________e CPF nº 

____________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, 

regulamentada pelo decreto nº 4.358/2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de 16 (dezesseis anos). 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

 

 

Local e data 

 

(nome e assinatura do responsável pela proponente em papel timbrado da empresa) 

 

 

 

Observação: se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pregão Presencia nº 18/2018 – Aquisição de 01 (uma) Ambulância tipo A - Página 16 de 22 
 
 

 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018 

 
 

ANEXO IV 
 
 

 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCVIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
 
 

NOME DA EMPRESA--------------------------------------------CNPJ nº --------------------sediada (endereço completo)--------------, declara sob as 

penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, modalidade Pregão 

Presencial nº XX/2018, realizado pela Prefeitura Municipal de Poço das Trincheiras - AL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 
 

......................................................,de ........................................de 2018. 
 
 
 

a):------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nome e Número da Identidade do declarante 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018 

 

 

ANEXO V 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

(Nome da Empresa) _____________________________________, inscrita no CNPJ no __________________, por intermédio de seu 

representante legal, o(a) Sr(a). __________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____________________ e 

do CPF no __________________, DECLARA, para fins de comprovação no Pregão Presencial no XX/2018, sob as sanções 

administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:  

 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;  

 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.  

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 

de dezembro de 2006.  

 

 

 

Local e data 

______________________________________ 

(Nome e assinatura do representante) 

 

 

 

*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 

 

 

 

 

 

 

OBS: 1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.  

 

2) Esta declaração deverá ser entregue a Pregoeira, antes da abertura da Sessão, e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço 

e Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar do regime diferenciado e favorecido previsto Lei 

Complementar nº 123/2006. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018 

 
ANEXO VI 

 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
PP Nº XX/2018 – XXXX-XXX/2018 

 

 

MINUTA DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO A 

- TERMO DE COMPROMISSO Nº 2707201712232257235, CELEBRADO 

ENTRE O MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS E A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

Aos XXXX dias do mês de XXXXXXX do ano de 2018, o MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS (Poder Executivo), com Sede 
Administrativa na Praça Leopoldo Wanderley, nº 91 - Centro, inscrito no CNPJ sob nº 12.259.040/0001-31, neste ato representado pela 
Prefeita do Município, Maria Aparecida Ferreira Rodrigues Silva, inscrito no CPF sob nº 049.463.404-91, residente e domiciliada a Rua 
07 de Setembro, nº 65 – Centro, nesta Cidade, em sequência denominada simplesmente Órgão Gerenciador e a pessoa jurídica 
XXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob n.º XXXXXXXXXXXX, com sede XXXXXXXXXXXXX, neste ato, representada pelo Sr. 
XXXXXXXXXXXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador (a) da Cédula de identidade RG nº XXXXXXX – SSP/XX, 
inscrito(a) no CPF/MF sob n.º XXXXXXXXX, residente e domiciliado(a) na XXXXXXXXXXXXX, e, daqui por diante, denominada 
simplesmente Fornecedora Registrada, resolvem, na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e do Decreto nº 
3.931, de 19 de setembro de 2001, bem como pela Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, firmar a presente Ata de Registro de 
Preços, cuja minuta foi examinada pela Procuradoria Municipal, que emitiu seu parecer, conforme determina o Parágrafo Único do Art. 
38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de 01 (uma) Ambulância tipo A, destinada ao deslocamento de usuários do Município 

para realizar procedimentos de caráter eletivo no âmbito do Sistema Único de Saúde, observadas as condições descriminadas no 

Termo de Compromisso nº 2707201712232257235 firmado com esta municipalidade e o Ministério da Saúde, através do Fundo 

Nacional de Saúde - FNS, conforme especificações e exigências estabelecidas no Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº XX/2018. 

                     

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 2.1. Por ocasião da entrega, a fatura ou documento fiscal, será obrigatoriamente emitido pela mesma razão social, inclusive o CNPJ do 

constante da documentação de regularidade fiscal apresentada na habilitação e no contrato. 

 

2.2. A entrega do objeto contratado deverá ser feita no local indicado pela Prefeitura de Poço das Trincheiras do Estado de Alagoas 

quando solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde, com antecedência de até 20 (vinte) dias. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

I - DA CONTRATADA  

a) Cumprir fielmente o presente contrato de modo que no prazo estabelecido o veículo seja entregue em perfeitas condições; 

b) Observar no fornecimento do veículo mencionado na cláusula anterior as Leis, os Regulamentos, as Posturas e as melhores 

Normas Técnicas; 
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c) Dar garantia total, por escrito, no que se refere à qualidade do veículo fornecido, a contar da data da aceitação definitiva pela 

contratante, quando for o caso;  

d) Responsabilizar-se:  

 

d.1) Por quaisquer acidentes no transporte do veículo e, ainda, os fatos de que resultem a destruição ou danificação do mesmo, 

inclusive aqueles que na hipótese de atraso da CONTRATADA, decorram de caso fortuito ou de força maior, estendendo-se essa 

responsabilidade até a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo do veículo e a integral liquidação de indenização acaso 

devida a terceiros; 

d.2) Pela qualidade do veículo, cabendo-lhe inclusive e gratuitamente a reposição de quaisquer material não aceito pela 

fiscalização; 

d.3) Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer despesas referentes ao 

fornecimento, inclusive licença em repartições públicas, registros publicações e autenticações do Contrato ou Ordem de 

Fornecimento e dos documentos a ele relativos, se necessários. 

 

II - DA CONTRATANTE 

a) É obrigação da CONTRATANTE proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa fornecer o objeto deste 

contrato, dentro dos elevados padrões de eficiência, capacitação e responsabilidade. 

b) O prazo de pagamento será em até 10 (dez) dias úteis a partir da emissão da Nota Fiscal. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO 

A CONTRATADA reconhece desde já os direitos da administração previsto em Lei e incidente sobre este contrato, particularmente o de 

rescisão administrativa previsto nos Arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, bem como o estabelecido no art. 87 do 

mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO ATO AUTORIZATIVO DA CONTRATAÇÃO  

A Contratação em tela foi autorizada mediante a homologação confirmada do julgamento das propostas de eficácia à adjudicação da 

Licitação Modalidade Pregão Presencial nº XX/20XX vinculada, mediante parecer exarado pela Procuradoria Municipal. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FUNDAMENTAÇÃO 

Fundamenta-se a presente contratação nos dispositivos das Leis nº. 8.666/93 e 8.883/94, aplicando-se supletivamente os princípios da 

teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, e demais normas pertinentes, ficando as partes a elas sujeitas como 

sujeitas igualmente ficam as normas pactuadas neste contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO  

Fica o presente contrato vinculado ao Edital de Licitação Modalidade Pregão nº XX/20XX, e respectivos anexos, do Processo. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES 

Obriga-se a CONTRATADA a manter durante todo o período de vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA NONA – DO PREÇO 

O valor global desta contratação perfaz a importância de R$ XX.XXX,XX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
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CLÁUSULA DÉCIMA - RECURSOS FINANCEIROS 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta do Fundo Municipal de Saúde, através do Grupo de 
Atenção Básica, por meio do plano de ação de Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde, conforme Termo de 
Compromisso nº 2707201712232257235, bem como através da dotação orçamentária:  
 
Unidade: 0011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Funcional Programática: 10.301.0011.1030 – Aquisição de Veículos, Unidades Móveis de Saúde e Odontologia para a Secretaria de 
Saúde. 
Elemento de Despesa: 3.4.4.9.0.52 – Equipamentos e Material Permanente. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO 

a) Havendo erro na Fatura/Nota Fiscal/Recibo, ou outra circunstância que desaprove, a mesma ficará pendente e o pagamento 

sustado, até que adjudicatória tome as medidas saneadoras necessárias. 

b) O pagamento fica condicionado à comprovação de que a contratada encontra-se adimplente com a Fazenda Pública Municipal 

c) Nenhum pagamento será feito sem que a contratada tenha recolhido o valor de multa eventualmente aplicada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O presente contrato vigorará por  xxx (xxxxxxxxxxx) meses, a partir da sua assinatura, e sua eficácia a partir da publicação do extrato no 

Diário Oficial do Estado.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUSTAÇÃO DE PAGAMENTOS 

A contratante independentemente das garantias, poderá sustar o pagamento de qualquer fatura no todo ou em parte, nos seguintes 

casos: 

a) Fornecimento do veículo em desacordo com as especificações; 

b) Existência de qualquer débito exigível pela CONTRATANTE e,  

c) Existência de débitos para com terceiros, relacionados com o fornecimento ora contratados que possam por em risco seu 

bom andamento ou causar prejuízos aos veículos ou morais a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 

A Fiscalização do fornecimento do veículo será exercida por prepostos credenciados pela CONTRATANTE tendo as seguintes 

atribuições: 

a) Conferir a nota de fornecimento e sua conformidade com as especificações, prazos e cronogramas integrantes deste 

contrato; 

b) Solução das consultas e solicitações formuladas pela CONTRATADA;  

c) Restrições a respeito do andamento do fornecimento ou da atuação da CONTRATADA e de seus empregados e 

prepostos; 

d) Determinações de providências para o cumprimento das especificações; e, 

e) Outros fatos ou observações, cujo registro julgue necessário ou conveniente ao trabalho da Fiscalização. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ENTREGA, ACEITAÇÃO OU RECUSA DO VEÍCULO. 

a) O veículo deverá atender rigorosamente as especificações da respectiva proposta, e a entrega do mesmo fora das especificações 

indicadas implicará na recusa por parte da CONTRATANTE a qual os colocará a disposição da CONTRATADA para substituição; 

 

b) O veículo, mesmo entregue e recebido, ficará sujeito à reposição ou substituição pela CONTRATADA, desde que comprovada a 

existência de defeito cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua utilização; 
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c) O veículo deverá ser entregue dentro do prazo estabelecido na proposta ou das prorrogações concedidas pela CONTRATANTE e 

será considerado como recusa formal da CONTRATADA a não entrega do mesmo depois de decorridos 30 (trinta) dias do vencimento 

do prazo estabelecido, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, assim reconhecido pela CONTRATADA; 

 
d) Por atrasos decorrentes da inobservância dos compromissos assumidos, não reconhecidos pela CONTRATANTE como justificador, 

aplicar-se-á multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor do material não entregue no prazo, ou ainda em 

desacordo com as especificações, até o limite de 15% (quinze) por cento.  Neste caso a CONTRATANTE se exime de qualquer 

responsabilidade financeira na efetivação dos transportes para os locais de destino; 

 
e) O veículo deverá ser recebido no local indicado pela Prefeitura de Poço das Trincheiras do Estado de Alagoas quando solicitado 

pela Secretaria Municipal de Saúde com antecedência de até 20 (vinte dias), cabendo-lhe lavrar o respectivo Termo de Recebimento 

(definitivo) quando a entrega for realizada dentro das condições contratuais estipuladas, com a apresentação de notas fiscais em duas 

vias.  

 
f) A reparação ou substituição do veículo recusado deverá ocorrer imediatamente, a contar da data da notificação da CONTRATANTE 

sobre a recusa das mesmas. 

 
g) Esgotados estes prazos a CONTRATADA será considerada em atraso e sujeita as penalidades cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. O descumprimento dos prazos fixados ou das especificações exigidas ensejará a aplicação ao inadimplente de multa, garantida 

defesa prévia no valor de 0,5% (meio) por cento por dia corrido, calculada sobre o valor do material não entregue fora do prazo, ou 

ainda em desacordo com as especificações, até limite de 15% (quinze) por cento; 

17.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, ou ainda pela desistência da proposta, após a fase de habilitação, sem motivo justo, 

decorrente de fato superveniente, a administração poderá garantida prévia defesa, aplicar a contratada as demais sanções previstas no 

art. 87 da Lei n. 8.666/93, conforme o caso, a saber: 

 

a) Advertência, 

b)  Suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

c)  Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurem os motivos da 

punição, até que seja promovida a reabilitação perante a administração. 

 

17.3. A CONTRATANTE poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação da multa aplicada. 

    

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO 

A Contratante poderá considerar rescindido este Contrato unilateralmente de pleno direito, independentemente de qualquer notificação 

ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se: 

 

a) Ocorrer concordata, falência ou dissolução da Contratada;  

b) O atraso injustificado por mais de 10 (dez) dias do início do fornecimento; 

c) A CONTRATADA sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o presente Contrato ou Nota de Empenho todo ou em 

parte; 

d) A CONTRATADA interromper o fornecimento sem motivo justificado e prévia comunicação à CONTRATANTE; 

e) A CONTRATADA deixar de cumprir ou cumprir irregularmente qualquer Cláusula, condições ou obrigações previstas neste 

Contrato ou dele decorrente; 

f) O não atendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 

assim como as de seus superiores; 
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g) A rescisão deste Contrato ou Nota de Empenho acarretará sem prejuízo da exigibilidade de débitos anteriores da 

CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais combinações estabelecidas neste instrumento, além das perdas e 

danos decorrentes; O presente Contrato poderá ainda, ser rescindindo por conveniência administrativa da CONTRATANTE, 

mediante comunicação escrita entregue diretamente ou por via postal com antecedência mínima de 20 (vinte) dias; 

h) A rescisão de que trata a letra G acima citada, assegura a CONTRATADA o direito de receber o preço do veículo já aceito, 

até a data em que a mesma for efetivada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) A CONTRATANTE não admitirá quaisquer alterações das especificações que manifestarem interesse em participar do certame e 

que, na fase inicial de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no presente Edital para 

execução do seu objeto; 

b) A CONTRATADA somente poderá subempreitar parte do fornecimento, com a prévia concordância da CONTRATANTE, ficando 

neste caso, solidariamente responsável perante a CONTRATANTE pelos fornecimentos executados pelos subempreiteiros e, ainda 

pelas consequências dos fatos e atos a eles imputáveis; 

c) Aos Contratos de subempreitadas incorporar-se-ão de pleno direito, todas as Cláusulas deste instrumento relativas às 

responsabilidades e deveres da CONTRATADA para com a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS PROIBIÇÕES 

É vedado a CONTRATADA: 

1. Caucionar ou utilizar o presente Contrato para qualquer operação financeira sem prévia e expressa autorização da 

Contratante e da Pregoeira; 

2. Opor em qualquer circunstância, direito de retenção sobre o veículo fornecido; 

3. Interromper unilateralmente o fornecimento sob a alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Maravilha/AL para dirimir quaisquer questões do presente Contrato renunciando as partes a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por assim estarem justos e contratados, assinam este contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente 

com as testemunhas abaixo, a tudo presente.         

                                                  

Poço das Trincheiras - AL, .......... de ........................ de 2018. 

 

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX 
CONTRATANTE 

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 

 
ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS 

  

 
NOME: ...................................................... 
CPF N°: ..................................................... 

  
NOME: ........................................................ 
CPF N°: ....................................................... 
 

 

 


