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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO – SRP N°014/2016 

PROCESSO Nº 411/2016 

 

O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Administração, através do Pregoeiro designado pela Portaria n°183/16 de 04/02/2016, 
torna público para conhecimento de todos os interessados que fará realizar licitação na 
modalidade, Pregão Eletrônico, tipo menor preço para cada item ofertado, realizado 
por meio da internet, no site: www.bll.org.br mediante as condições estabelecidas neste 
Edital.  O certame será regido em conformidade com as regras estipuladas na Lei Federal 
10.520/02, do Decreto Federal 5.450/05, da Lei Complementar 123/06, Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações, nos seguintes termos: 

 

O PREGÃO ELETRÔNICO será realizado em sessão pública, via INTERNET, mediante 
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os traba-
lhos serão conduzidos por servidor integrante do quadro da Secretaria Municipal de Ad-
ministração, denominado(a) Pregoeiro(a) e equipe de apoio, mediante a inserção e moni-
toramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo, constante da página eletrô-
nica da Bolsa Licitações e Leilões – www.bll.org.br.   

O instrumento convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis, 
para conhecimento e retirada, no endereço eletrônico; www.bll.org.br e 
www.primaveradoleste.mt.gov.br ícone “Publicações – Editais e Licitações”. 

 

Data de Início para o recebimento das propostas: 14/03/2016, às 10h00min até 
28/03/2016, às 08h30, (horário de Brasília). 

Data e horário de início da sessão: 28/03/2016, às 09h00, (horário de Brasília). 

Data e horário de início da disputa: 28/03/2016, às 09h30, (horário de Brasília). 

Realização: Por meio do site www.bll.org.br. 

 

1. DO OBJETO E DAS DEFINIÇÕES IMPORTANTES: 

1.1. A presente Licitação tem por objeto Registro de preços para futura e eventual aquisi-
ção de 2(dois) veículos (tipo furgão Ambulância para simples remoção) e 3(três) veículos 
de passeio (tipo popular) e 1(um) veículo utilitário (tipo pick-up), para atender as necessi-
dades da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Tu-
rismo e Juventude, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Ter-
mo de Referência nº 020/2016, Edital e seus anexos. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1.  Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 
com o objeto desta licitação, como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNI-
CO, o licitante deverá manifestar em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformi-

http://www.bll.org.br/
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dade com as exigências do instrumento convocatório, bem como a descritiva técnica, 
constante do Termo de Referencia - ANEXO I do presente Edital.  

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

2.3. Poderão participar deste Pregão na forma Eletrônica as empresas do ramo pertinente 
ao objeto licitado que atenderem a todas as normas legalmente constituídas e que satis-
façam as exigências de apresentação de documentos e anexos fixadas neste edital.  

2.4. A participação na licitação implica, automaticamente, aceitação integral dos termos 
deste Edital e seus Anexos e Leis aplicáveis.  

2.5. As empresas licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e a-
presentação de suas propostas, sendo que o Município de Primavera do Leste/MT não 
será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 
ou do resultado do processo licitatório.  

2.6 Não poderão participar, direta ou indiretamente, da licitação:  

a) Pessoa Jurídica que dentre seus dirigentes, sócios, responsáveis técnicos ou legais, 
dentre suas equipes técnicas, bem assim dentre eventuais subcontratados figure quem 
seja ocupante de cargo ou emprego na Administração Direta ou Indireta no Município de 
Primavera do Leste - MT.  

b) Cujo dirigente participe na condição de acionista com poder de mando, cotista ou sócio 
de outra licitante, também participante da presente licitação.  

c) Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgãos da Administração Públi-
ca Direta ou Indireta, nas esferas: Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou punidas com suspensão, desde que a puni-
ção alcance esta Administração. Em ambos os casos, o ato deverá ter sido publicado 
na Imprensa Oficial. 

d) Os licitantes que estejam sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dis-
soluções ou liquidações.  

e) Empresas que não tenham ramo de atividade pertinente ou compatível ao objeto licita-
do inscrito no contrato social.  

f) Empresa que possua em seus quadros sócios, diretores, responsáveis legais ou técni-
cos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, comuns aos 
quadros de outra empresa que esteja participando desta licitação.  

g) Empresas estrangeiras que não funcionem no País.  

2.7 A participação no certame se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransfe-
rível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de pre-
ços, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico no site www.bll.org.br opção "A-
cesso Identificado", observada data e horários limite estabelecido.  

2.8 Caberá a proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-
são pública deste pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negó-
cios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão, conforme itens 7.1, 7.13 e 7.13.1, deste edital. 

 

http://www.bll.org.br/
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3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECI-
MENTOS 

3.1. Em até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a realização da Sessão do 
Pregão, ou seja, 21 DE FEVEREIRO DE 2016 poderá ser feito pedido de esclarecimentos 
sobre este Edital, via e-mail licita3@pva.mt.gov.br.  

3.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer em até 
02 (dois) dias úteis antes da data designada para a sessão do Pregão, nas formas supra-
citadas, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende 
viciarem o mesmo. 

3.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de 
Referência, decidir, no prazo de 48 (quarenta e oito ) horas, sobre a impugnação interpos-
ta, bem como prestar os esclarecimentos na forma solicitada. 

3.4. No site www.primaveradoleste.mt.gov.br ícone “Publicações- Editais e Licitações”, 
serão disponibilizadas, além das respostas às consultas e questionamentos, todas as in-
formações que o Pregoeiro julgar importantes, razão pela qual as empresas interessadas 
deverão consultá-lo frequentemente durante todo o certame. 

3.5. Caso procedente e acolhida a impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e, 
caso afete a formulação das propostas, nova data será designada pela Administração pa-
ra a realização do certame. 

 

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO  

4.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente 
Edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, 
bem como o cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e 
horário para início da disputa. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO DA LICITAÇÃO 

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

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

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal, 
única e exclusiva do licitante ou de seu representante legal, e na presunção de sua capa-
cidade técnica para a realização das transações inerentes em qualquer PREGÃO na for-
ma ELETRÔNICA:  

5.3.1. Apresentar juntamente com as exigências da proposta de preços deste Edital, a 
procuração e a cédula de identidade do representante legal credenciado para o acesso ao 
sistema Eletrônico no site www.bll.org.br; 

5.3.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credencia-
mento por meio da apresentação da cópia de sua cédula de identidade ou documento 
oficial com foto (exemplos: Carteira de motorista, Carteira de Trabalho), e de outorga por 
instrumento público ou particular, com menção expressa de que lhe confere amplos pode-

mailto:licita3@pva.mt.gov.br
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
http://www.bll.org.br/
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res para prática dos atos pertinentes ao certame. Se a outorga se der por instrumento par-
ticular (com firma reconhecida em Cartório), esta deve vir acompanhada de cópia do ato 
de constituição da empresa ou do ato de investidura na direção da empresa;  

5.3.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, 
deverá apresentar cópia autenticada em cartório ou por servidor da CPL do contrato soci-
al ou equivalente, que habilitem o representante, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, acompa-
nhados de Documento Oficial de identificação (RG, Carteira de Motorista ou outros) em 
cópia autenticada em cartório, ou por servidor da CPL.  

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

5.3.4. Apresentar juntamente com os documentos de Credenciamento e Proposta de Pre-
ços, Contrato Social, em vigor, registrado na Junta Comercial, para comprovação do ramo 
de atividade, onde seja compatível com o objeto desta Licitação;  

5.3.4.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;  

5.3.4.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício;  

5.3.4.3. 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.  

5.4. Os documentos para credenciamento, exigidos no edital deverão ser apresentados 
com cópia autenticada em cartório competente, quando se tratar de empresa não locali-
zada na cidade de Primavera do Leste, sendo de Primavera do Leste os membros da 
Comissão podem autenticar;  

5.5. O comparecimento ao site do representante legal da LICITANTE é imprescindível em 
todas as sessões pertinentes a este certame licitatório;  

5.6. A ausência do representante legal da licitante nos horários e datas marcadas no 
CHAT MENSAGENS, implicará na aceitação por parte do representante legal ausente, de 
todas e quaisquer decisão tomada pelo(a) Pregoeiro(a) e aceitas pelas licitantes presen-
tes;  

5.7. As microempresas ou as empresas de pequeno porte deverão manifestar em campo 
próprio do Sistema Eletrônico o estabelecido na Lei Complementar nº. 123/2006 e Lei 
complementar 147/2014;  

5.7.1. A não declaração da licitante em referência Lei Complementar nº. 123/2006 Lei 
complementar 147/2014 caso se enquadre, implicará no IMPEDIMENTO DA LICITANTE 
EM BENEFICIAR-SE DA MESMA.  

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

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

5.9. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada ao provedor do sis-
tema para imediato bloqueio de acesso. 

 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO 

6.1. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico www.bll.org.br, os licitantes deve-
rão registrar suas propostas de preços com a descrição do objeto ofertado 30 (trinta) mi-
nutos antes do horário marcado para abertura da sessão, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimen-
to de proposta. Anexar obrigatoriamente a proposta no sistema BLL, devendo ser utiliza-
do os seguintes arquivos nas extensões: EXCEL, DOC,PDF, JPG ou ZIP, o não atendi-
mento desses requisitos, a licitante será desclassificada.  

6.1.1. Até 30 (trinta) minutos antes do horário marcado para abertura da sessão, os 
licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada;  

6.1.2. Fica vedado ao licitante qualquer tipo de identificação, no sistema eletrônico, quan-
to ao registro de sua proposta de preços (planilha ou outros anexos), sob pena de des-
classificação da empresa no certame, pelo(a) Pregoeiro(a).  

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

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

6.4. O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus Anexos. E, 
em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descrito no 
www.bll.org.br e as especificações constantes do Anexo I – TERMO DE REFERENCIA 
deste Edital PREVALECERÃO AS ÚLTIMAS;  

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

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

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

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

6.8. Nas Propostas de Preços REGISTRADAS no Sistema Eletrônico, deverão ser obser-
vadas as seguintes condições:  

http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/
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6.8.1. Preço unitário de cada Item, de acordo com o preço praticado no mercado, confor-
me estabelece o inciso IV, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93, sendo expresso em mo-
eda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as 
quantidades constantes no Anexo I – TERMO DE REFERENCIA nº 020/2016 do presente 
edital; sendo aceito apenas valores abaixo ou igual ao estimado, no preço ofertado deve-
rão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as impostos, ICMS, taxas, 
descontos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto 
desta licitação; 

6.8.2. Deverão estar de acordo as especificações do objeto, conforme Anexo I – TERMO 
DE REFERÊNCIA, incluindo marca, modelo e outros elementos que identifiquem e cons-
tatem as configurações cotadas, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.  

6.8.3. Descrição detalhada dos objetos ofertados, ficando expressamente vedado a indi-
cação de 02(duas) ou mais marcas para cada item do Item, exceto quando determinar o 
edital, sob pena de desclassificação.  

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

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

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

6.11. É obrigatório a apresentação da MARCA E MODELO do objeto a não apresentação 
causará a desclassificação.  

6.12. Assim como as propostas de preços, os valores lançados serão pelo VALOR UNI-
TÁRIO E GLOBAL no sistema em acordo com a proposta, sob pena de desclassificação.  

6.13. A simples participação neste certame implica em:  

6.14. Plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e 
seus Anexos, bem como no dever de cumpri-las, correndo por conta das empresas inte-
ressadas todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, 
não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos;  

6.15. Comprometimento da empresa vencedora em fornecer os materiais, objeto desta 
licitação em total conformidade com as especificações do Edital e seus anexos; nenhuma 
indenização às licitantes pela realização de tais atos; 

6.16. O envio da proposta eletrônica será feito exclusivamente através do site 
www.bll.org.br até o dia e horário previstos neste Edital, devendo as licitantes confirma-
rem em campo próprio do sistema, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, 
que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital, manifestando pleno 
conhecimento e aceitação das regras do certame. 

6.16.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e propos-
ta sujeitará o licitante às sanções previstas no Decreto Federal 5.450/05 e 2.549/2013. 

6.16.2. Antes do envio das propostas, recomendamos a leitura, pelos licitantes de outros 
Estados da Federação, do Regulamento do ICMS de Mato Grosso, disponível no site: 

http://www.bll.org.br/
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www.sefaz.mt.gov.br/sistema/legislacao/regulamentoicms.nsf.  

 

7. DA SESSÃO PÚBLICA 

7.1. Após a classificação das propostas, no horário previsto neste Edital, o(a) Pregoeiro(a) 
dará início à fase competitiva, quando então, ocorrerá o início da etapa de lances, via in-
ternet, única e exclusivamente, no site www.bll.org.br, conforme estabelecido no Sistema 
Eletrônico. 

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

7.3. Todas as propostas classificadas serão consideradas lances na fase de disputas e 
ordenadas por valor, de forma decrescente. 

7.4. Não serão aceitos 2 ( dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo sempre 
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.4.1. O licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, 
desde que inferior ao seu último lance e diferente de qualquer lance válido. 

7.5. Durante a sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, sem identificação do autor dos lances. 

7.6. A etapa inicial de lances da sessão será encerrada por decisão do Pregoeiro, tendo 
como critério o fluxo de lances na disputa, passando automaticamente para o tempo ran-
dômico. 

7.7. Durante o tempo randômico o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente 
dos lances, após o que transcorrerá período de tempo entre 1 ( um)  segundo a 30( trin-
ta) minutos, aleatoriamente determinado pelo próprio sistema eletrônico, findo o qual se-
rá encerrada a recepção de lances. 

7.8. Se algum licitante der lance que esteja nitidamente em desacordo com a disputa, po-
derá tê-lo cancelado pelo Pregoeiro através do sistema, justificando-o através de mensa-
gem aos participantes. 

7.9. Ao término do tempo randômico, o sistema anunciará a licitante com o menor preço. 

7.10. Será assegurado conforme LC 123/06, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as Microempresas e EPP‟s, entendendo-se por empate ficto aquelas 
situações em que as propostas apresentadas sejam iguais ou até 5% superiores à pro-
posta mais bem classificada e desde que a melhor oferta não seja de outra ME ou EPP. 

7.11. Caso haja empate ficto, o próprio sistema informará a situação na tela e o procedi-
mento se dará da seguinte forma: 

7.11.1. A ME ou EPP melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame, no prazo de até 5 (cinco) minutos, sob pena 
de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

7.11.2. Não ocorrendo a contratação da ME ou EPP, na forma do item anterior, serão 
convocadas pelo sistema as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 
do item 7.9, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

http://www.sefaz.mt.gov.br/sistema/legislacao/regulamentoicms.nsf
http://www.bll.org.br/
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7.12. Na hipótese da não-contratação nos termos da LC 123/06, o objeto será arrematado 
em favor da proposta originariamente vencedora do certame. 

7.12.1. Após a etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) ainda poderá negociar com a vencedo-
ra, para que se obtenha preço melhor, não se admitindo negociar condições diferentes 
daquelas previstas no Edital. 

7.13. No caso de desconexão do(a) Pregoeiro(a), durante a etapa de lances, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. O Pre-
goeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos 
atos realizados. 

7.13.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
será suspensa e terá reinício somente após comunicação formal do pregoeiro aos licitan-
tes pelo sistema eletrônico. 

7.14. Após o encerramento do certame e a notificação do Pregoeiro, o licitante terá 
o prazo máximo de 3 (três) horas para enviar, digitalizados sua proposta atualizada 
e os documentos de habilitação exigidos no Item 8, pelo e-mail lici-
ta2@pva.mt.gov.br.  

7.14.1. Excepcionalmente a licitante poderá remeter referidos documentos e sua proposta 
readequada, no mesmo prazo acima, pessoalmente no Setor de Licitações. 

7.14.1.1. No caso de envio por e-mail, o licitante terá o prazo de 3 (três) dias úteis 
para apresentar seus originais ou cópias autenticadas. 

7.15. Se a licitante for habilitada, será declarada vencedora no sistema seguindo a fase 
recursal, nos termos do item 10. 

7.16. Caso não haja recurso e o preço for de mercado, o objeto será adjudicado pelo Pre-
goeiro para o licitante. 

7.17. Se a proposta de menor preço for inexequível/excessiva ou a licitante for inabilitada, 
o Pregoeiro a desclassificará de forma fundamentada e examinará a proposta subsequen-
te, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta 
que atenda todas as condições do Edital. 

7.18. O Secretário Municipal de Administração é a Autoridade Competente e responsável 
pela homologação do certame. 

 

8. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

8.1. Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relaciona-
dos nos subitens abaixo, desde que atendidos os requisitos especificados nas observa-
ções deste item. 

8.2. Habilitação Jurídica 

a) Cédula de Identidade, quando se tratar de empresa individual;  

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

mailto:licita2@pva.mt.gov.br
mailto:licita2@pva.mt.gov.br
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c.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em fun-
cionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

f) Alvará de Localização e Funcionamento. 

8.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, re-
lativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Previdenciá-
rios e à Dívida Ativa da União emitida pelo Ministério da Fazenda, Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal, devidamente válida; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, da sede da empresa, devidamente 
válida; 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, da sede da empresa, devidamente 
válida; 

f) Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria Geral do Estado do 
respectivo domicílio tributário;  

f.1) Poderão ser apresentadas as respectivas Certidões descritas nos itens “e” e “f” de 
forma consolidada, de acordo com a legislação do domicílio tributário do licitante; 

g) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – 
CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal; 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, disponível nos portais na internet: 
www.tst.gov.br/certidao, www.tst.jus.br/certidao; 

8.3.1. A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva 
com efeitos de Negativa; 

8.3.2. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a existên-
cia de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetiva-
da a penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu 
montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do pro-
cesso tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de seguran-
ça. 

8.4. Qualificação Econômico-Financeira 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigí-
veis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empre-
sa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, tomando como ba-
se a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS -DISPONIBILIDADE 

http://www.tst.gov.br/certidao
http://www.tst.jus.br/certidao
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INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador 
que o venha substituir, registrado na Junta Comercial;  

Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados:  

1º) Sociedades regidas pela Lei n. 6.404/76 (sociedade anônima):  

 - publicados em Diário Oficial ou; 

 - publicados em jornal de grande circulação ou; 

 - por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da lici-
tante.  

2º) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA) 

- Acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diá-
rio, devidamente autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em 
outro órgão equivalente ou; 

- Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registradas ou au-
tenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

3º) Sociedade sujeita ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006 – Estatu-
to da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (ME ou EPP):  

- Acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro Diário, 
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em ou-
tro órgão equivalente; ou; 

- declaração simplificada do último imposto de renda.  

4º) Sociedade criada no exercício em curso:  

 - Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio das licitantes nos casos de sociedades anônimas;  

5º)O balanço patrimonial, as demonstrações contábeis e o balanço de abertura deverão 
estar assinados pelos administradores das empresas constantes do ato constitutivo, esta-
tuto ou contrato social e por Contador legalmente habilitado.  

b) Todas as formas societárias deverão apresentar Certidão de Falência e Recupe-
ração Judicial, emitida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

8.5. Qualificação Técnica 

a) 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica ou Certidão, no mínimo, expedido por pes-
soa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter a licitante fornecido produtos 
compatíveis em características com o objeto desta licitação; em se tratando de pessoa 
jurídica de direito privado, o atestado ou certidão deverá ter firma reconhecida. O atestado 
deverá ser fornecido preferencialmente em papel timbrado, contendo razão social, CNPJ, 
endereço e telefone da pessoa jurídica que emitiu o atestado, data de emissão e identifi-
cação do responsável pela emissão do atestado (nome, cargo e assinatura); 

8.6. A licitante que apresentar Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedida pelo 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF ou pelo Município de Pri-
mavera do Leste, onde conste os documentos válidos, fica dispensada a apresentação 
dos documentos referidos no subitem 8.2 - Documentos Relativos à Habilitação Jurídi-
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ca, letras „a‟ a „f‟, subitem 8.3 - Documentação relativa à Regularidade Fiscal e Traba-
lhista, letras „a‟ a „h‟,e subitem 8.4 - Documentação relativa à Qualificação Econômi-
co-Financeira, letras „a‟ e „b‟, do presente Edital. O referido CRC deverá conter a data 
de emissão e vencimento dos referidos documentos. Se vencidos será necessária a 
apresentação de novos documentos. 

8.7 As Certidões que não apresentem prazo de validade, exceto a Certidão Simplificada 
da Junta Comercial e CRC apresentados, deverão ter data de expedição inferior a 30 
(trinta) dias, bem como a de Falência ou Recuperação judicial que deve ter no máximo 90 
(noventa) dias de validade. 

8.8. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substitu-
ição aos documentos requeridos no Edital e seus Anexos. 

8.9. Se a documentação de habilitação não estiver completa, estiver incorreta ou contrari-
ar qualquer dispositivo deste Edital, deverá o Pregoeiro considerar a proponente inabilita-
da,salvo as situações que ensejarem a aplicação da LC 123/06. 

8.10. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deve-
rão estar em nome da licitante e com número do CNPJ e endereço respectivo, observan-
do-se que: 

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria nature-
za,comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

8.10.1. Portanto não poderá concorrer a matriz em nome da filial e vice-versa, salvo se a 
documentação de habilitação de ambas esteja regular. 

8.11. Os documentos solicitados deverão ser autenticados. 

8.12. O ramo de atividade da licitante deve ser pertinente ao objeto desta licitação e 
deverá constar, obrigatoriamente, no rol de atividades do seu Contrato Social. 

8.13. Apresentação de todas as Declarações, conforme abaixo: 

a) Declaração de que inexistem fatos supervenientes ao seu cadastramento junto a esta 
PREFEITURA, impeditivos para a sua habilitação na presente licitação (podendo ser ado-
tado o modelo constante do Anexo IV deste Edital). 

a.1) A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que 
trata a Lei Complementar n. 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com 
os documentos de habilitação, e declaração de que não se encontra em nenhuma das 
situações do § 4º do art. 3º da mesma lei. 

b) Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezes-
seis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) 
anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição da República, inciso V, 
artigo 27 da Lei n. 8.666/93 (conforme modelo Anexo V); 

c) Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro de empregados, ser-
vidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão 
(conforme modelo Anexo V). 
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9. DO JULGAMENTO 

9.1. No julgamento das propostas, considerar-se-á vencedora aquela licitante que habili-
tada e obedecendo a todas as condições deste Edital, apresentar o “MENOR PREÇO 
POR ITEM”. 

9.1.1. Em caso de empate, será vencedora a primeira proposta registrada no sistema, nos 
termos do Decreto Federal 5.450/05. 

9.2. Caso o(a) Pregoeiro(a) entenda que o preço apresentado seja inexequível, ele notifi-
cará ao licitante, via sistema, para que o mesmo comprove em 48 (quarenta e oito) horas, 
que o seu preço é exequível, sob pena de desclassificação. 

9.3. Serão desclassificadas propostas que: 

a) Forem lançadas, mas não forem anexadas no sistema; 

b) Contiverem cotação de objeto diverso do requerido nesta licitação. 

c) Não atendam às exigências do Edital e seus Anexos, que sejam omissas ou apresen-
tem irregularidades insanáveis ou defeitos capazes de dificultar o seu julgamento. 

d) Apresentarem preços excessivos, incompatíveis com os valores de mercado ou mani-
festamente inexequíveis. 

9.4. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, com a-
companhamento em tempo real por todos os participantes. 

 

10. DOS RECURSOS 

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, em até 15 (quinze) minutos, defor-
ma motivada e em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 

10.1.1. A falta de manifestação da intenção de interpor recurso, na forma e prazo estipu-
lado no item anterior, implicará na decadência do direito de recurso, permitindo ao Prego-
eiro adjudicar o objeto à licitante vencedora. 

10.1.2. A partir da manifestação da sua intenção de recorrer, lhe será concedido automa-
ticamente o prazo de 3 (três) dias para apresentar suas razões de recurso,podendo ser 
apresentado através do email licita3@pva.mt.gov.br.  

10.1.3. Após a interposição das razões, os demais licitantes poderão apresentar contrar-
razões em igual prazo e forma, começando a contar seu prazo do término do prazo do 
recorrente, sem necessidade de intimação. 

10.2. As razões e contrarrazões observarão os seguintes pressupostos para acolhimento: 

a) tempestividade; 

b) legitimidade recursal; 

c) interesse de agir; 

d) forma escrita e pedido de nova decisão; 

e) fundamentação, com estrita conformidade com a motivação apresentada na sessão. 

10.3. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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Setor de Licitações, em dias úteis, no horário das 08h00min às 14h00min (horário de Bra-
sília). 

10.4. Após o prazo de recebimento das razões e contrarrazões, o Pregoeiro não reconsi-
derando sua decisão, encaminhará os autos devidamente informados, no prazo de até 5 ( 
cinco) dias úteis à Autoridade Superior. 

10.4.1. Eventuais recursos intempestivos ou meramente protelatórios (sem o mínimode 
plausibilidade) poderão ser desconsiderados pelo Pregoeiro, em seu juízo de admissibili-
dade e serão submetidos à análise da Autoridade Superior no momento da homologação 
(Acórdão n. 1440/07, TCU). 

10.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis. 

 

11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1. As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão em Ata de Regis-
tro de Preço, cuja minuta consta do Anexo VII; 

11.2. A Ata de Registro de Preço terá sua vigência por 6 (seis) meses, tendo validade e 
eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município; 

11.3. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preço será de 05 (cinco) dias, conta-
dos da convocação formal da adjudicatária, ocasião em que deverão estar atualizadas a 
certidão de inexistência de débitos para com o Sistema de Seguridade Social – CND e o 
Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de 
Serviços – FGTS; 

11.4. A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo representante legal da adju-
dicatária, mediante apresentação do contrato social ou documento que comprove os po-
deres para tal investidura e cédula de identidade do representante, caso esses documen-
tos não constem dos autos do processo licitatório, e uma vez atendidas as exigências do 
subitem anterior; 

11.5. A critério da administração, o prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado, 
desde que ocorra motivo justificado, mediante solicitação formal da adjudicatária e aceito 
por esta Prefeitura; 

11.6. Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços as situações 
referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como as 
previstas no item 19 deste Edital; 

11.7. Publicada na imprensa oficial a Ata de Registro de Preço terá efeito de compromisso 
de fornecimento; 

11.8. A adjudicatária deverá, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da data 
da convocação, comparecer ao Setor Competente para retirar a Ordem de Fornecimento 
e/ou ordem de serviço; 

11.9. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 
não apresentar a situação regular de que trata o edital ou se recusar a retirar a nota de 
empenho, sem justificativa comprovada e aceita, será adotado o procedimento descrito no 
Art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sem prejuízo das cominações legais previstas neste 
Edital. 
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12.  DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

12.1. Uma vez notificada de que a PREFEITURA efetivará a aquisição, a licitante vence-
dora deverá comparecer nos 2 (dois) dias úteis seguintes à notificação, para retirar a au-
torização de fornecimento e/ou ordem de serviço, sob pena de decair do direito à contra-
tação, sem prejuízo das sanções previstas no Capítulo XV deste Edital.  Recebida a Nota 
de Empenho, a empresa vencedora do certame obriga-se a: 

a) Proceder à entrega dos produtos no local previsto, dentro das condições e preços ajus-
tados em sua proposta e nos prazos previstos nesta licitação; 

b) Entregar, juntamente com os materiais, os certificados de garantia, bem como aqueles 
obtidos junto ao Inmetro, para os produtos que assim o exigirem, e providenciar a troca 
imediata daqueles em que forem constatados defeitos de fabricação ou que estiverem em 
desacordo com as especificações constantes deste Edital e anexos; 

c) Encaminhar a Nota Fiscal dos materiais entregues para posterior encaminhamento à 
Secretaria Municipal de Fazenda da PREFEITURA a fim de efetivação do pagamento de-
vido; 

d) Apresentar, junto com a Nota Fiscal, os documentos que comprovem a regularidade 
com a Seguridade Social (CND), o FGTS (CRF) e quitação de tributos e contribuições 
municipais; 

e) Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA, cujas reclamações 
se obriga a atender prontamente; 

f) Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabeleci-
das na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, 
forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços de entrega ou em cone-
xão com eles, ainda que ocorridos em dependências da PREFEITURA; e 

g) Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a 
devida anuência da PREFEITURA. 

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1. Uma vez firmada a contratação, a PREFEITURA se obriga a: 

a) Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o artigo 64 da Lei nº 8.666/93, 
para retirar a autorização de fornecimento e/ou ordem de serviço, no prazo de 02 (dois) 
dias úteis, a contar da notificação; 

b) Fornecer ao profissional a ser contratado todas as informações e esclarecimentos que 
venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital; 

c) Efetuar o pagamento ao profissional nas condições de preço e prazo estabelecidos 
neste Edital; 

d) Notificar por escrito, ao profissional a ser contratado, toda e qualquer irregularidade 
constatada na entrega dos produtos; 

e) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela(s) licitante(s) vencedo-
ra(s), bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigi-
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das na licitação; e 

f) Comunicar, no ato da liquidação da despesa, aos órgãos incumbidos da arrecadação e 
fiscalização da União, Estados ou Municípios, as características e os valores pagos, se-
gundo o disposto no art. 63 da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964. 

 

14. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

14.1. Entregar os materiais nos locais determinados pelo órgão/entidade conforme Anexo 
I – Termo de Referência  nº 020/2016. 

14.2. No recebimento e aceitação do objeto desta Licitação, serão consideradas, no que 
couber, as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei n. 8.666/93,observando-se 
que; 

a) o prazo para entrega do objeto desta licitação será de 90 (sessenta) dias corridos, sen-
do que o termo de recebimento definitivo (já incluso o recebimento provisório) será emiti-
do em até 05 dias úteis, para verificação da qualidade, quantidade e conformidade com o 
exigido no Edital, pelo fiscal de contrato designado pela Administração; 

14.3. A Secretaria Municipal de Administração poderá, quando do recebimento do objeto, 
efetuar quaisquer diligências que julgar necessárias para aferir a qualidade do mesmo, 
observadas as especificações constantes deste Edital e seus anexos. 

14.3.1. Em caso de dúvidas quanto à qualidade dos materiais ofertados, os ensaios, tes-
tes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta do licitan-
te/contratado, cabendo à Administração escolher os testes que serão realizados e a insti-
tuição que as promoverá, nos termos dos arts. 43, § 3º, c/c. 75 da Lei n.8.666/93. 

14.4. Verificando-se defeito ou que o objeto não atende as especificações do Edital, a lici-
tante será notificada para saná-lo, no prazo máximo de 15 dias, ficando, nesse período, 
interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo. 

14.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal 
da licitante. 

 

15. DA ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO 

15.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante 
sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração públi-
ca que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenci-
ador; 

15.1.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando dese-
jarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da 
ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

15.1.2. 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. 

15.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão ex-
ceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
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convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 

15.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exce-
der, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro 
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de 
órgãos não participantes que aderirem. 

15.4. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisi-
ção ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando,justificadamente, não hou-
ver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador. 

15.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência 
da ata. 

15.5.1. Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento 
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a 
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades de correntes do descumprimen-
to de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as o-
corrências ao órgão gerenciador. 

15.6. As solicitações deverão ser encaminhadas ao Órgão Gerenciador o qual seja a Pre-
feitura Municipal de PRIMAVERA DO LESTE - MT, por meio do Setor de Licitações atra-
vés do email licita4@pva.mt.gov.br ou pelo endereço Rua Maringá nº 444, Centro – CEP 
78.850.000 – PRIMAVERA DO LESTE – MT Fone (066) 3498-3333. 

 

16. DAS SANÇÕES 

16.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidô-
neo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e 
da ampla defesa, ficar impedido de licitar e contratar com Município de PRIMAVERA DO 
LESTE-MT, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinan-
tes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a pena. 

16.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Município de Pri-
mavera do Leste – DIOPRIMA e Diário Oficial do Estado do Mato Grosso – DOE e no ca-
so de suspensão de licitar, o Licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem 
prejuízo das demais cominações. 

16.3. No caso de inadimplemento, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalida-
des: 

16.3.1. Advertência; 

16.3.2. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, 
até o 2º (segundo) dia, calculados sobre o valor da Ata; 

16.3.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso supe-
rior a 02 (dois) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual; 

16.3.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata, no caso da EMPRESA, injus-
tificadamente, desistir da Ata ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos 

mailto:licita4@pva.mt.gov.br
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de inadimplemento contratual; 

16.3.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e 

16.3.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

16.3.7. A aplicação da sanção prevista no item 16.3.1., não prejudica a incidência cumula-
tiva das penalidades dos itens 16.3.2., 16.3.3., 16.3.4., 16.3.5., principalmente sem prejuí-
zo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou 
caso haja cumulação de inadimplemento, facultada a defesa prévia do interessado, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis. 

16.4. As sanções previstas nos itens 16.3.1., 16.3.5., 16.3.6., poderão ser aplicadas con-
juntamente com os itens 16.3.2., 16.3.3., 16.3.4., facultada a defesa previa do interessa-
do, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

16.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 16.3., reserva-se ao órgão contratante o 
direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de 
classificação. 

16.6. A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às 
mesmas condições estabelecidas neste Edital. 

 

17. DO PAGAMENTO 

17.1. O pagamento dos produtos entregues será efetuado em até 30 trinta dias após a 
entrega da nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente, mediante controle 
emitido pelo fornecedor 

17.2. O pagamento deverá ser feito, após a apresentação da nota fiscal devidamente vi-
sada e atestada pelo Serviço de Material e Patrimônio. 

17.3. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, a descrição completa 
dos produtos entregues a esta Prefeitura Municipal, além do número da conta, agência e 
nome do banco onde deverá ser feito o pagamento; 

17.3.1.Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão de-
volvidas a Contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivara 
sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fis-
cais/faturas. 

17.3.2.Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e obriga-
ções,nem implicará aceitação definitiva dos produtos entregues. 

17.4. A Prefeitura Municipal não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de 
cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da 
operação de “factoring”; 

17.5. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças 
serão de responsabilidade da Contratada. 

17.6. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da Certidão Negativa de Débitos para 
com o Sistema de Seguridade Social–INSS e o Certificado de Regularidade de Situação 
para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço–FGTS. 
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18. ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

18.1. É vedado efetuar acréscimos ou supressões nos quantitativos fixados pela ata de 
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

18.2. Em caso de celebração de contratos, a licitante estará obrigada a fornecer quantita-
tivos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte 
e cinco por cento) de que trata o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93, observado o disposto 
no art. 120 do Decreto Estadual nº 7.217/2006. 

 

19. CONTROLE DE PREÇOS 

19.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos, 
podendo este órgão adotar as mesmas medidas prescritas no artigo 92, caput e seus pa-
rágrafos do Decreto Estadual nº 7.271/2010; 

19.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registra-
dos, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, 
observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993; 

19.3. Quando o preço registrado tornar-se 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; 

19.3.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados 
pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

19.3.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original; 

19.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornece-
dor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

19.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 
do pedido; 

 19.4.2. 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;  

19.4.3.  convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negocia-
ção; 

19.5. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições 
do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Secretaria Municipal de In-
fraestrutura, o proponente registrado será convocado, para a devida alteração do valor 
registrado em Ata, o qual será publicado no Dioprima; 

19.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revo-
gação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da con-
tratação mais vantajosa. 
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20. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

20.1. O proponente terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo 
administrativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais 
previstas, caso as razões do pedido não sejam saneadas, após protocolado em até 05 
(cinco) dias úteis, contados a partir da constatação das hipóteses a seguir explicitadas: 

20.1.1. Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, no-
tas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivos à é-
poca da elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar im-
possibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de desequilíbrio econômico-
financeiro que torne seu preço inexeqüível em função da elevação dos preços de merca-
do dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações; 

20.1.2. Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contra-
tual decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados. 

20.2. Por iniciativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura, o registro será cancelado: 

20.2.1. Quando o proponente: 

20.2.1.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 

20.2.1.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no pro-
cesso licitatório; 

20.2.1.3. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

20.2.1.4. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Autorização de 
Fornecimento e/ou Ordem de Serviço decorrente da Ata de Registro de Preços; 

20.2.2. A Secretaria Municipal de Infraestrutura poderá cancelar o registro de preços, ain-
da, por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado. 

 

21. CONTRATO 

21.1. As obrigações decorrentes deste Pregão consubstanciar-se-ão em Contrato cuja 
minuta consta do Anexo VIII; 

21.2. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, 
podendo ser prorrogável nos termos do art. 57 da lei nº 8.666/93. 

21.3. O prazo para assinatura do Contrato será de 5( cinco) dias, contados da convoca-
ção formal da adjudicatária. 

21.4. O Contrato deverá ser assinado pelo representante legal da adjudicatária, mediante 
apresentação do contrato social ou documento que comprove os poderes para tal investi-
dura e cédula de identidade do representante, caso esses documentos não constem dos 
autos do processo licitatório, e uma vez atendidas as exigências do subitem anterior. 

21.5.  A critério da administração, o prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorro-
gado, desde que ocorra motivo justificado, mediante solicitação formal da adjudicatária e 
aceito por esta Prefeitura. 
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21.6. Constituem motivos para o cancelamento do Contrato as situações referidas nos 
artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

22.  DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO 

22.1. As licitantes deverão encaminhar a Secretaria de Administração, se solicitadas, no 
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, amostras, prospectos e/ou folder técnico, dos pro-
dutos cotados que serão analisadas pelo setor requisitante, para fins de verificação e ma-
nifestação, sobre a qualidade do produto e quanto à adequação das características com 
as especificações descritas pelo Anexo I, deste Instrumento Convocatório; 

22.2. O setor requisitante dos materiais tão logo ocorra à entrega, verificará a qualidade 
do(s) produto(s), e a conformidade com as especificações constantes do Anexo I, deste 
Instrumento Convocatório, com as amostras, prospectos e/ou folder técnico apresentadas; 

22.3. Caso as especificações dos produtos entregues não sejam compatíveis com as 
constantes deste Edital ou com as amostras apresentadas, a empresa terá o prazo máxi-
mo de 05 (cinco) dias para a troca dos mesmos e reparação das incorreções. Em caso da 
empresa continuar a apresentar produtos que não estejam em conformidade com as es-
pecificações previstas no Termo de Referência deste Edital, o fato será considerado como 
inexecução total, gerando rescisão da contratação com a conseqüente aplicação das pe-
nalidades cabíveis ao caso; 

22.4. Na hipótese do Item 22.3, é facultado à Administração convocar a licitante classifi-
cada em segundo lugar para, se quiser, fornecer os bens pelo preço da primeira colocada; 
e 

22.5. Caso a licitante vencedora, regularmente notificada nos termos do Item 12.1, não 
compareça para retirar a autorização de fornecimento e/ou ordem de serviço, a Adminis-
tração poderá convocar a licitante classificada em segundo lugar para, se quiser, fornecer 
os bens pelo preço por ela cotado. 

 

23. DISPOSIÇÕES FINAIS 

23.1. Ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior é facultado, em qualquer fase da licitação,a 
promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do proces-
so, nos termos do artigo 43, § 3º, da Lei n. 8.666/93. 

23.2. As normas que disciplinam o certame serão sempre interpretadas em favor da am-
pliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro 
contrato. 

a) Salvo ressalva expressa, todos os horários estabelecidos neste Edital observarão o 
horário de Brasília (DF). 

b) Salvo ressalva expressa, todos os prazos em dias estabelecidos neste Edital serão 
consecutivos. 

c) Só se iniciam e vencem os prazos em dias úteis. 

d) Os prazos em horas úteis obedecem ao horário de funcionamento da Prefeitura Muni-
cipal de PRIMAVERA DO LESTE-MT (08h00min às 14h00min –horário de Brasília). 

23.3. É vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do objeto da con-
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tratação, salvo a devida autorização por parte da Prefeitura Municipal de PRIMAVERA DO 
LESTE- MT, nos termos do Art. 72 da Lei n. 8.666/93. 

23.4. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, as altera-
ções que se fizerem necessárias, nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

23.5. A presente licitação poderá ser revogada, por motivo de interesse público de corren-
te de fato superveniente comprovado, ou anulado, no todo ou em parte, por ilegalidade, 
de ofício ou provocação de terceiros, sem que caiba aos licitantes qualquer direito a re-
clamação ou indenização por esses fatos. 

23.6. O Pregoeiro poderá, se julgar conveniente, adotar o procedimento de re-pregoar, 
devendo as licitantes, neste caso, permanecerem até o final da sessão; 

23.7. As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no Diário Oficial 
de Primavera do Leste e na página web da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste 
(www.primaveradoleste.mt.gov.br) salvo com referência àquelas que, lavradas em ata, 
puderem ser feitas diretamente aos representantes legais das licitantes presentes ao e-
vento, ou, ainda, por intermédio de ofício, desde que comprovado o seu recebimento, 
principalmente, quanto ao resultado de: 

a) Julgamento deste Pregão; 

b) Recurso porventura interposto. 

23.8. A Cópia do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 014/2016 e de seus Anexos pode-
rá ser obtida pelo site: www.primaveradoleste.mt.gov.br(Ícone: Publicações – Editais e 
Licitações) e www.bll.org.br. 

23.9. Caso exista algum fato que impeça a participação de qualquer licitante, ou o mesmo 
tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou 
estiver em regime de falência, este fica desde já impedido de participar da presente licita-
ção; 

23.10. A apresentação da proposta de preços corresponderá à indicação por parte do lici-
tante de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, exi-
mindo assim o(a) Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio do disposto no artigo 97, da Lei 
8666/93; 

23.11. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorren-
tes de fatos supervenientes devidamente comprovados, ou anulada no todo ou em parte, 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, com a devida justificação; 

23.12. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação 
de documentos relativos ao presente certame; 

23.13. Realizado o procedimento licitatório, com a observação de todas as formalidades 
legais, o resultado será comunicado aos licitantes na própria sessão de julgamento e, na-
queles itens onde não houver interposição de recurso, será efetuada a adjudicação pelo 
Pregoeiro e submetidos ao Secretário Municipal de Infraestrutura para homologação do 
certame; 

23.14. A Comissão de Apoio ao (à) Pregoeiro (a) dirimirá as dúvidas concernentes às es-
pecificações técnicas e demais esclarecimentos acerca do objeto desta licitação, desde 
que argüidas por escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura 
dos envelopes; 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
http://www.bll.org.br/
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23.15. As informações poderão ser solicitadas via fac-símile, estando o (a) Pregoeiro (a) e 
Equipe de Apoio disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 7:00 às 13:00 
horas, horário do Mato Grosso e 8:00 às 14:00, horário de Brasília - DF, na sede da PRE-
FEITURA, sito na Rua Maringá, 444, Centro, nesta Cidade, fone/fax: (66) 3498-3333. 

 

24. ANEXOS DO EDITAL DE LICITAÇÃO 

24.1. São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os se-
guintes anexos, cujo teor vincula totalmente os licitantes: 

Anexo I: Termo de Referência 

Anexo II: Modelo de Proposta Financeira 

Anexo III: Declaração de Cumprimento de Requisitos Legais 

Anexo IV: Declaração de Superveniência de Fatos Impeditivos 

Anexo V: Declaração de ME e EPP 

Anexo VI: Recibo de Retirada do Edital 

Anexo VII: Minuta da Ata de Registro de Preços 

Anexo VIII: Minuta do Contrato 

 

25.  DO FORO 

25.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com a presente licitação, 
fica eleito o foro desta Cidade, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 

 

Primavera do Leste, em 10 de março de 2016. 

 

 

Manoel A. Damasceno Junior 

Pregoeiro Oficial 

 

 

Dayanne G. da Silva 

Membro da Comissão 

de Apoio 

Aline C. R. Neves 

Membro da Comissão 

de Apoio 

Silvia A. A. de Oliveira 

Membro da Comissão 

de Apoio 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2016– SRP Ampla Participação 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 020/2016 
 

 

1.  DO OBJETO 

1.1 Registro de preços para futura e eventual aquisição de dois veículos (tipo furgão Am-
bulância para simples remoção) e três veículos de passeio (tipo popular) e um veículo 
utilitário (tipo pick-up), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e 
da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e Juventude. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 A futura aquisição decorre da necessidade de cada setor. 

2.2 Devido a frota de ambulâncias de nossa secretaria estar apresentando a necessidade 

de manutenção e reforma em períodos cada vez menores e pela necessidade de novas 

aquisições devido a frota ser antiga, torna-se necessária a substituição dos veículos que 

não apresentam mais vantagem a municipalidade de manutenção e reforma. 

2.3 Os veículos são utilizados para transporte de pacientes do pronto Atendimento Muni-

cipal e das Unidades da Secretaria de Saúde de Primavera do Leste, os quais serão utili-

zados para dar continuidade às atividades do órgão, objetivando oferecer serviços públi-

cos de melhor qualidade, com a agilidade necessária, em condições favoráveis a segu-

rança, ao conforto e ao bem estar dos munícipes usuários dos serviços de saúde. 

2.4 Quanto aos veículos de passeio, os mesmos serão utilizados para os trabalhos rotinei-

ros da vigilância sanitária e vigilância ambiental, através de repasses do governo do esta-

do para tal aquisição, objetivando a melhoria da qualidade dos serviços prestados.   

2.5 Outro fato preponderante é que, juntamente com o crescimento do Município, as a-

ções em saúde de multiplicaram, obrigando esta secretaria a adquirir novos veículos para 

suprir a demanda existente na atualidade. 

2.6 O veículo Pick up será usado pela secretaria municipal de cultura, para transportes de 

material, tendo em vista que a secretaria realiza vários eventos tais como: festival de tea-

tro, musicas, danças, poesia entre outros, sendo necessários o transporte de vários equi-

pamentos e cenários.  

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E VALORES DE MERCADO 

ITEM ESPECIFICAÇÕES QUANT UNID V. UNIT V. TOTAL 

01 VEICULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 
TAMANHO MÉDIO, DE TETO ALTO, ZERO KM, 
CARROCERIA UNIFICADAS TIPO MONOBLOCO, 

02 UNIT R$ 154.998,50 R$ 309.997,00 
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ADAPTADO PARA VIATURA TIPO AMBULÂNCIA 

1) CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO VEÍCULO: 

1.1) Novo, do ano/modelo da data da compra, do tipo 

monobloco, médio, totalmente construída em aço. 

1.2) Motor dianteiro 4 cilindros, movido a óleo diesel, 

zero quilômetro, turbinado, intercooler ou aftercooler, 
com gerenciamento eletrônico de injeção de combustí-
vel (motor eletrônico), potência mínima de 110cv e 
torque não inferior a 27 mkgf., devendo atender a reso-
lução 342 do CONAMA que versa sobre o controle de 
gases poluentes. O escapamento deverá ser voltado 
para o lado oposto à entrada do salão do paciente para 
que os gases emanados não sejam jogados para den-
tro do veículo. 

1.3) Dimensões máximas e mínimas: 

1.3.1) Comprimento máximo do compartimento de 
atendimento de vítima = 3.460 mm. 

1.3.2) Comprimento mínimo do compartimento de 
atendimento de vítima = 3.280 mm. 
1.3.3) Largura externa máxima do compartimento de 
atendimento de vítima = 2.000 mm. 
1.3.4) Largura externa mínima do compartimento de 
atendimento de vítima = 1.920 mm. 
1.3.5) Altura interna máxima do compartimento de 
atendimento de vítima = 1.850 mm. 
1.3.6) Altura interna mínima do compartimento de a-
tendimento de vítima = 1.800 mm. 
1.3.7) Capacidade mínima de carga = 1.500 kg. 
1.3.8) Capacidade mínima do tanque de combustível: 
70 litros. 
1.4) Direção hidráulica integral original de fábrica. 
1.5) Tração dianteira ou traseira, em qualquer dos 

casos, com rodado simples nos eixo traseiro e diantei-
ro. 
1.6) Transmissão: caixa de Mudanças/câmbio tipo 

mecânico, com no mínimo cinco marchas para frente e 
uma a ré. 
1.7) Freio e Suspensão: 
1.7.1) Freio com duplo sistema hidráulico, servo assis-

tido. 
1.7.2) Freio a disco nas rodas dianteiras, e a disco ou 

tambor nas rodas traseiras. 
1.7.3) Suspensão dianteira: independente, com barra 

estabilizadora. 
1.7.4) Suspensão traseira: o veículo deverá estar equi-

pado com conjuntos compatíveis de molas, barras de 
torção, eixos de torção ou suspensão pneumática. Os 
componentes deverão possuir um dimensionamento 
que exceda a carga imposta em cada membro. Para a 
melhor qualidade de dirigibilidade, as molas do veículo 
deverão ser as de menor deflexão e a suspensão tra-
seira deverá ser dimensionada para o transporte de 
passageiros e não de carga. Somente serão permitidas 
correções aprovadas pela engenharia do fabricante do 
chassi, para compensar deflexões indevidas além das 
tolerâncias permitidas. O veículo deverá ser entregue 
balanceado. 
1.8) Painel de instrumentos, freios, velocímetro, eixos, 

rodas e pneus, sistema elétrico, tanque de combustível 
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originais do veículo. 
1.9) Tomada de ar elevada para evitar a infiltração de 

água no motor; com altura não inferior a 1,30m. 
1.10) Roda e pneu sobressalente montado. 
1.11) Equipamentos obrigatórios legalmente exigidos, 

tais como jogo de ferramentas para troca de pneus, 
extintor de pó químico seco ABC, triângulo de sinaliza-
ção e demais equipamentos. 
1.12) Cabine confeccionada em aço, para no mínimo 

02 (duas) pessoas (incluindo o motorista), com 02 
(duas) portas, uma de cada lado. Acabamento interno 
em revestimento termo-acústico e bancos com reves-
timento semelhante aos originais. As portas terão jane-
las e vidros com abertura total, acionados por meca-
nismos original do veículo, vedação em guarnição de 
borracha, fechos, trincos e dobradiças originais, de 
linha automotiva. Pára-sóis em ambos os lados (moto-
rista e passageiro). Retrovisores firmemente instala-
dos, isentos de vibração. 
1.13) Os bancos deverão possuir cintos de segurança 

de três pontos para todos os ocupantes. Todos os 
bancos da cabine deverão possuir regulagem de en-
costo de maneira a permitir conforto e segurança aos 
usuários. Os bancos deverão ser revestidos em tecido 
original de fábrica, com capa protetora, construída em 
material impermeável (corvim ou corino) na cor cinza. 
2.TRANSFORMAÇÃO/ADAPTAÇÃO/COMPARTIMEN
TAÇÃO: 
2.1) Compartimento de atendimento de vítima servido 

com duas portas traseiras com abertura horizontal 
mínima em duas posições (de 90 e 180 graus ou 90 e 
270 graus), tendo como altura mínima 1.700mm, com 
dispositivo automático para mantê-las abertas, impe-
dindo seu fechamento espontâneo no caso do veículo 
estacionar em desnível. Deverá possuir dispositivo de 
alívio de pressão interna do compartimento, quando do 
fechamento das portas, evitando a quebra dos vidros 
ou de outros dispositivos. 
2.2) As portas traseiras em chapa, com revestimento 

interno anti-ruído em poliuretano e revestimento de 
acabamento da porta em poliestireno, com fechos, 
tanto interno como externo, resistente e de aberturas 
de fácil acionamento. Essa porta deverá ter, se neces-
sário, reforço que garanta a qualidade sem que haja 
aumento de peso que comprometa as dobradiças, 
causando as dificuldades no fechamento da porta com 
o uso. O suporte de fixação para manter as portas 
traseiras abertas deverá ter se necessário um reforço 
para evitar se risque a lataria do veículo com o uso. 
2.3) Compartimento de atendimento de vítima com 

uma porta lateral direita corrediça, possibilitando aces-
so ao interior do compartimento, com altura mínima de 
1.500 mm. Porta em chapa, com revestimento interno 
anti-ruído em poliuretano e revestimento de acabamen-
to da porta em poliestireno, com fechos, tanto interno 
como externo, resistentes e de aberturas de fácil acio-
namento. As portas deslizantes laterais deverão ter, se 
necessário, um reforço adicional na porção onde está 
fixada a trava da porta, para evitar danos à lataria, 
devido o uso contínuo. 
2.4) A intercomunicação entre a cabine e o salão de 

atendimento deverá se dar por meio de abertura que 
possibilite a passagem de uma pessoa, de forma con-
fortável ergonomicamente, sendo a abertura com altura 
mínima de 1.700mm e largura de no mínimo 500mm, 
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sem porta, com acabamento sem arestas ou pontos 
cortantes. 
2.6) Deverá ser dotada de degrau ou estribo para a-

cesso ao salão de atendimento em qualquer das portas 
de acesso ao compartimento traseiro sempre que a 
distância do solo ao piso do salão de atendimento for 
maior que 550 mm. 
2.7) A altura interna do veículo deverá ser original de 

fábrica, sem que seja alterada a parte construtiva da 
viatura. 
2.8) O pneu estepe não deverá ser acondicionado no 

compartimento de atendimento de vítimas. 
2.9) A compartimentação interna da viatura, constando 

da distribuição dos móveis e equipamentos no salão de 
atendimento deverá considerar os seguintes aspectos: 
2.9.1) Os espaços internos da viatura devem ser di-

mensionados visando posicionar, de forma acessível e 
prática a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a 
serem utilizados no atendimento às vítimas, observado 
o layout constantes dos anexos deste termo. 
2.9.2) Os materiais fixados na viatura (armários, ban-

cos, equipamentos) deverão ter uma fixação reforçada 
de maneira que, em caso de acidentes, os mesmos 
não se soltem. 
2.9.3) As paredes internas deverão ser revestidas de 

material lavável e resistente aos processos de limpeza 
e desinfecção comuns às superfícies hospitalares, na 
cor cinza cobalto. 
2.9.4) O isolamento térmico do compartimento de a-

tendimento deverá garantir um melhor rendimento do 
sistema de ar-condicionado, reduzindo o calor interno, 
bem como evitando que ruídos externos e vapores 
tóxicos penetrem ao interior da viatura. O isolamento 
deverá ser confeccionado com material que evite a 
proliferação de microorganismos nocivos, com ação 
retardante quanto à propagação de chamas, não tóxico 
e não higroscópico. Deverá ser empregado Espuma de 
Poliuretano Rígida, com espessura de 40 mm e densi-
dade mínima de 36kg/m³ . Não será aceito em hipótese 
alguma polietileno expandido (isopor). 
2.9.5) As arestas, junções internas, pontos de oxigênio 

fixados na parede do interior do salão de atendimento 
deverão ter um sistema de proteção, evitando as for-
mações pontiagudas, a fim de aumentar a segurança e 
favorecer a limpeza. 
2.9.6) É vedado o uso de massa siliconizadas para os 

acabamentos internos. 
2.9.7) Deverá ter um pega-mão (balaústre), objetivan-

do garantir a segurança na movimentação interna da 
guarnição. Deverá ser posicionado no centro do veicu-
lo, sentido traseira-frente do veículo, ergonomicamente 
acoplado ao teto do compartimento de atendimento, de 
forma embutida. Confeccionado em alumínio tubular 
com 25mm de diâmetro (uma polegada), e revestida 
em PVC de 1,5mm. Deve permitir a colocação de su-
porte para soro. 
2.9.8) Sistema de suporte de soro deslizável, montado 

no balaústre, possuindo dois ganchos para frascos de 
soro. 
2.9.9) O assoalho deverá situar-se no nível mais baixo 

permitido pelo veículo. O assoalho deverá ser plano e 
monolítico. Todo o assoalho deverá aguentar uma 
carga distribuída de 70 kg/m

2
. O sub-assoalho do com-

partimento de atendimento deverá ser constituído de 
uma única peça e deverá ser construído exclusivamen-
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te em compensado naval de espessura mínima de 10 
mm (mínimo 05 camadas). Não serão aceitos espaços 
vazios ou bolsões onde a água ou sangue poderá se 
acumular, causando apodrecimento ou condições 
sanitárias desfavoráveis. Os espaços vazios e bolsões 
deverão ser preenchidos com vedante ou composto de 
calafetagem.  
2.9.10) Sob o piso deverá ter revestimento (manta) 

com extremidades arredondadas no rodapé, para evi-
tar acúmulo de resíduos nos cantos, facilitando a lim-
peza, devendo combinar com a cor interior e decora-
ção do compartimento de atendimento. O revestimento 
do assoalho deverá ser constituído por uma única 
peça, sem costura, sem necessidade de ser encerado 
de linóleo sólido, vinil ou de epóxi vazado e que garan-
ta condições de aderência mesmo quando molhado. O 
revestimento deverá ter uma espessura mínima de 
3,5mm e de aplicação permanente ao sub-assoalho. O 
material de revestimento do assoalho deverá cobrir 
todo o comprimento e largura da área de trabalho do 
compartimento. O material deverá possuir característi-
cas de alto tráfego, atendendo a EN-685 de 1995 – 
classe (34), resistência a desinfetantes de superfície 
de uso hospitalar. 
2.9.11) Para proteger a guarnição de borracha da porta 

traseira de impactos advindos da maca, deverá existir 
uma proteção em aço inoxidável, protegendo-a quando 
da entrada da maca no interior do salão de atendimen-
to de vítima, devendo ser articulada para ser levantada 
quando a porta for fechada. 
2.9.12) Um dispenser para líquido higienizador de 

mãos, deverá ser fixado ao lado da estrutura do armá-
rio, ficando posicionado acima do espaço reservado 
para os cilindros de oxigênio. Fabricado em polipropi-
leno de grande resistência a choques mecânicos com 
dispositivo de saída regulado, e com capacidade para 
acondicionar 500ml de substância apropriada para a 
higienização das mãos dos socorristas (sabão líquido). 
2.9.13) Deverá ser instalada uma lixeira, medindo 

30x30x30cm, do tipo corrediça. Deve ser fácil remoção 
para lavagem. Deverá ficar embutida no banco do 
socorrista, próximo a porta lateral direita. 
2.9.14) Os armários internos deverão ser confecciona-

dos em compensado naval de 15mm, revestidos em 
fórmica na cor cinza cobalto, sem quinas vivas, na 
lateral esquerda da viatura se estendendo por toda a 
lateral. Os armários internos e o banco baú deverão 
ser confeccionados sobre uma base estruturada em 
metal e revestida lateralmente em alumínio lavrado de 
modo a impedir o contato do fundo do armário com 
líquidos provenientes do piso da viatura. 
2.9.15) O compartimento dos cilindros de oxigênio, 

deverá possibilitar a instalação de dois cilindros em 
alumínio, fixados com tirantes em nylon e trava regulá-
vel. A porta do compartimento, confeccionada do 
mesmo material que as bancadas, deverá ser removí-
vel, por sistema de encaixe. 
2.9.16) Sobre a bancada, deverá existir: 
2.9.16.1) Um painel de controle elétrico; 
2.9.16.2) Um painel com 02 pontos de oxigênio; 
2.9.16.3) Uma caixa de madeira no mesmo material do 

armário nas dimensões adequadas para acomodação 
do equipamento de aspiração portátil e outros vasilha-
mes de produtos de limpeza e assepsia; 
2.9.16.4) As bordas da bancada deverão possuir ante-
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paro de madeira no mesmo material do armário para 
evitar que os materiais localizados na bancada caiam 
durante o deslocamento. 
2.9.17) O Revestimento dos interiores dos armários 

deverá ser do tipo monobloco confeccionado em plás-
tico reforçado em fibra de vidro, ou moldado em va-
cum-form ou fórmica lisa com extremidades calafeta-
das, tornando os mesmos lisos, impermeáveis, resis-
tentes à água, sabão e desinfetantes. 
2.9.18) Os materiais auxiliares confeccionados em 

metal, tais como: pregos, dobradiças, parafusos e etc., 
deverão ser protegidos com material antiferrugem. Os 
puxadores terão que ser embutidos ou semi-
embutidos. As dobradiças dos armários do comparti-
mento de atendimento de vítimas deverão ser em aço 
inox e dotados de dispositivos de molas. 
2.10) Os bancos da viatura deverão seguir o seguinte 

descritivo: 
2.10.1) Os bancos, tanto da cabine quanto do salão de 

atendimento, devem ter projeto ergonômico, sendo 
dotados de encosto estofado, apoio de cabeça e cinto 
de segurança. Nos bancos da cabine e no do médico 
os cintos deverão ser retráteis de três pontos. Nos 
bancos do salão de atendimento os cintos deverão ser 
do tipo sub-abdominal, de dois pontos e não retrátil no 
banco baú. 
2.10.2) No salão de atendimento de vítima deverá 

existir um banco lateral, disposto paralelamente à ma-
ca. Deverá ser revestido em fórmica texturizada exter-
namente e em fórmica lisa no interior. Com 02 (dois) 
assentos e encostos (com apoio de cabeça) distintos, 
divididos e não inteiriços, medindo 40x45x80cm, reves-
tidos em courvin resistente na cor cinza metal. Deverá 
ser dotado de cintos de segurança retráteis e individu-
ais de três pontos. O encosto deverá ter no máximo 70 
mm de espessura. A espuma utilizada deverá possuir 
densidade de no mínimo 45 Kgf/m³. Entre os dois a-
centos deverá existir um armário, bem como tomada 
de energia. 
2.10.3) Na cabeceira da maca, localizado entre a cabi-

ne e distante 30cm da maca, ao longo do eixo desta, 
voltado para a traseira do veículo, deverá ser instalado 
um banco com apoio de cabeça, recoberto em courvin 
resistente, anatômico, na cor preta, fixado em quatro 
pontos ao assoalho com reforço para evitar danificação 
do banco e do assoalho, deverá ser acompanhado de 
cinto de segurança abdominal retrátil, ter regulagem 
longitudinal e ser giratório (360°). A espuma utilizada 
deverá possuir densidade de no mínimo 45 Kgf/m³. 
2.11) Deverá possuir uma chapa metálica em aço 

inoxidável, medindo 20cm de largura, destinada a 
proteção ao longo da base (rodapé) do banco baú e 
armários laterais. 
2.12) Deverá ter local destinado para as pranchas no 

interior do veículo, de forma segura, de fácil acesso, 
permitindo a higienização do compartimento, com corte 
ao longo da estrutura da bancada. Deverá possuir 
dispositivo de fixação para que a prancha não saia do 
compartimento quando a viatura estiver em movimen-
tação. O corte (abertura) deste compartimento não 
poderá ser superior a altura da maca. 
3) SISTEMA ELÉTRICO: 
3.1) Será o original do veículo, com montagem de 

bateria adicional. 
3.2) A alimentação deverá ser feita por duas baterias, a 
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original do fabricante e a outra secundária. A bateria 
secundária deverá possuir no mínimo 110 A, isenta de 
manutenção, com 12 volts, e localizar-se em um com-
partimento isolado, instalada de forma a possibilitar 
sua fácil substituição, devendo possuir uma proteção 
para evitar corrosão e dreno, caso ocorra vazamento 
da solução da mesma. 
3.3) O sistema elétrico deverá estar dimensionado para 

o emprego simultâneo de todos os itens especificados, 
quer com a viatura em movimento quer estacionada, 
sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou dis-
juntores. 
3.4) O veículo deverá ser fornecido preferencialmente 

com um único alternador, original de fábrica, com ca-
pacidade mínima de 110 A, 12 volts, que deverá ser 
suficiente para alimentar o sistema elétrico do conjunto 
em uso. 
3.5) Deverá haver um sistema que bloqueie automati-

camente o uso da bateria do motor para alimentar o 
compartimento de atendimento e as luzes adicionais 
de emergência, quando o veículo estiver com o motor 
desligado. 
3.6) O compartimento de atendimento e o equipamento 

elétrico secundário devem ser servidos por circuitos 
totalmente separados e distintos dos circuitos do chas-
si da viatura. 
3.7) A fiação deve ter códigos permanentes de cores 

ou ter identificações com números e/ou letras de fácil 
leitura, dispostas em chicotes ou sistemas semelhan-
tes. Eles serão identificados por códigos nos terminais 
ou nos pontos de conexão. Todos os chicotes, arma-
ções e fiações devem ser fixados ao compartimento de 
atendimento ou armação por braçadeiras plásticas 
isoladas a fim de evitar ferrugem e movimentos que 
possam resultar em atritos, apertos, protuberâncias e 
danos. Todas as aberturas na viatura devem ser ade-
quadamente calafetadas para passar a fiação. Todos 
os itens usados para proteger ou segurar a fiação 
devem ser adequados para utilização e seguir padrão 
automotivo, aéreo, marinho ou eletrônico. Todos os 
componentes elétricos, terminais e pontos devem ter 
uma alça de fio que possibilitem pelo menos duas 
substituições dos terminais da fiação. 
3.8) Todos os circuitos elétricos devem ser protegidos 

por disjuntores principais ou dispositivos eletrônicos de 
proteção à corrente (disjuntores automáticos ou manu-
ais de rearmação), devem ser de fácil remoção e aces-
so para inspeção e manutenção. Deverão possuir 
legenda, identificando cada circuito. 
3.9) Os diagramas e esquemas de fiação em portu-

guês, incluindo códigos e listas de peças padrão, deve-
rão ser fornecidos em separado. 
3.10) Todos os componentes elétricos e fiação devem 

ser facilmente acessíveis através de quadro de inspe-
ção, pelo qual se possam realizar verificações e manu-
tenção. As chaves, dispositivos indicadores e controles 
devem estar localizados e instalados de maneira a 
facilitar a remoção e manutenção. Os encaixes exterio-
res das lâmpadas, chaves, dispositivos eletrônicos e 
peças fixas, devem ser a prova de corrosão e de in-
tempéries. O sistema elétrico deve incluir filtros, su-
pressores ou protetores, a fim de evitar radiação ele-
tromagnética e a conseqüente interferência em rádios 
e outros equipamentos eletrônicos. 
3.11) Central elétrica composta de disjuntores térmicos 
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manuais ou automáticos e reles, instalada na parte 
superior do armário com identificação de cada compo-
nente por legenda em português e chave geral próximo 
do motorista. 
3.12) Deverá conter inversor de corrente contínua 

(12Vcc) para alternada (110Vca) com potência mínima 
de 1000W. 
3.13) Na parede sobre a bancada deverá existir um 

painel elétrico interno, possuindo uma régua integrada 
com no mínimo seis tomadas, sendo quatro tripolares 
(2P+T) de 110V(AC) e duas para 12V(DC), além de 
interruptores com teclas do tipo “iluminadas”, todas 
devidamente identificadas. 
3.14) Na parede sobre o banco lateral deverá existir 

um painel elétrico interno, possuindo uma régua inte-
grada com no mínimo duas tomadas, uma tripolar 
(2P+T) de 110V(AC) e uma para 12V(DC). 
3.15) As tomadas elétricas deverão estar distribuídas 

de maneira uniforme, mantendo uma distância mínima 
de 30cm de qualquer tomada de Oxigênio. 
3.16) Deverá ser instalada 01 (uma) tomada externa 

(tripolar compatível com a utilização), para captação de 
energia externa 110 ou 220 Vca, instalada na parte 
superior do lado esquerdo do veículo próximo à porta 
do motorista. Deverá ser acompanhada por um fio de 
extensão de elevada resistência as intempéries e com 
plugues compatíveis com o sistema, tendo no mínimo 
30 metros de comprimento. Essa tomada deverá estar 
protegida contra intempéries, estando em uso ou não. 
3.17) Deverá possuir um transformador automático 

ligado à tomada de captação, que permita o carro ser 
ligado a uma rede elétrica tanto de 110 como de 220 
Vca e que forneça sempre 110 Vca para as tomadas 
internas, com um sistema automático de comutação da 
fonte de energia entre o transformador e o inversor, de 
modo que as tomadas internas de 110V estejam sem-
pre com alguma corrente. 
3.18) No painel da viatura perto do condutor deverá 

conter um voltímetro indicando a voltagem da bateria 
do compartimento do paciente e luzes indicadoras de 
portas abertas no compartimento traseiro. O voltímetro 
poderá ser instalado em cima do painel e fixado exter-
namente por velcro. 
3.19) A iluminação do compartimento de atendimento 

de vítima deve ser de dois tipos: 
3.19.1) Natural: mediante iluminação fornecida pelas 

janelas do veículo, da cabine e das portas corrediças. 
3.19.2) Artificial: deverá ser feita por no mínimo qua-

tro luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínimo 
de 20cm, em base estampada em alumínio cor branca, 
possuindo no mínimo 50 (cinqüenta) Diodos Emissores 
de Luz (Light Emitting Diode - LED), fornecendo luz 
branca, podendo utilizar um dos conceitos de LEDs 
que seguem: a) com intensidade luminosa de 7.000mc 
e ângulo de abertura de 70° ou; b) com intensidade 
luminosa de 12.000mc e ângulo de abertura de 20° ou; 
c) solução de mesma ou maior entrega ótica, a qual 
deverá ser proposta, examinada durante a construção 
do protótipo pela comissão responsável. Em todos os 
casos contenção de trabalho de 12Vcc e consumo 
nominal máximo de 1A. Com lente em policarbonato 
translúcido, com acabamento corrugado para difusão 
da luz, distribuídas de forma a iluminar todo o compar-
timento do paciente, segundo padrões mínimos esta-
belecidos pela ABNT. As mesmas deverão ser dimen-
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sionadas para duas intensidades, sendo que para a 
primeira intensidade deverá ter 50% da intensidade 
total. 
3.19.3). Deverá possuir, também, duas luminárias com 

foco dirigido sobre a maca, com lâmpadas dicróicas 
com potência mínima de 35W. 
3.20) Na parte traseira da carroceria deverá ser insta-

lado um holofote, com potência mínima de 35W, com 
foco direcional em 180 graus. 
4.) SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA: 
4.1) BARRA SINALIZADORA: 
4.1.1) Instalada sobre o teto do veículo (cabine). Cons-

tituído por barra sinalizadora em formato linear, “V” ou 
ASA. Com lente inteiriça ou em módulos independen-
tes, com comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo 
de 1.300 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 
500 mm e altura mínima de 70 mm e máxima de 150 
mm.  
4.1.2) A barra deverá ser dotada de base construída 

em ABS (reforçada com perfil de alumínio extrusado), 
ou alumínio na cor preta, cúpula(s), injetada(s) em 
policarbonato na cor vermelha, resistente a impactos e 
descoloração, com tratamento UV e sistema luminoso 
composto por conjunto de, no mínimo, 180 LEDs pró-
prios para iluminação (categoria alto brilho) distribuídos 
eqüitativamente por toda a extensão da barra, de for-
ma a permitir visualização em um ângulo de 360º, sem 
que haja pontos cegos de luminosidade. Cada LED 
deverá obedecer à especificação a seguir descrita: 
a) Intensidade Luminosa: Não inferior a 5.000 mcd; 
b) Diâmetro: Não inferior a 3 mm; 
c) Ângulo de emissão de Luz: Não inferior a 70º; 
d) Corrente Nominal: Não inferior a 70mA @ 25º. 
4.1.3) O conjunto sinalizador visual deverá ser contro-

lado por controle central único, dotado de micro pro-
cessador ou micro controlador, que permita a geração 
de lampejos luminosos de altíssima freqüência com 
ciclos não inferior a 450 FPM, o circuito eletrônico 
deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada nos LEDs 
através de PWM (Pulse Width Modulator), o PWM 
deverá garantir também a intensidade luminosa dos 
LEDs, mesmo que o veiculo esteja desligado ou em 
baixa rotação, garantindo assim a eficiência luminosa e 
a vida útil dos LEDs, consumo máximo da barra nas 
funções LEDs, excluídas as luzes de beco, não deverá 
ultrapassar 5A.. 
4.1.4) O sistema de controle do sinalizador visual e 

sirene deverá ser único, permitindo o funcionamento 
independente de ambos. 
4.1.5) Os interruptores da sinalização visual devem 

possuir identificação, e serem localizados no painel ao 
alcance do motorista. 
4.1.6) Deverá acompanhar manual de instrução e ma-

nutenção, escrito na língua portuguesa. 
4.2) SINALIZADORES LATERAIS E TRASEIRO: 
4.2.1) Três sinalizadores intercalados, de cada lado da 

carroceria da ambulância, sendo dois vermelhos e um 
central na cor cristal, com lente injetada em policarbo-
nato, resistente a impactos e descolorização com tra-
tamento “UV”. Possuir no mínimo 57 LEDs, podendo 
utilizar um dos conceitos de LEDs que seguem: a) com 
intensidade luminosa de 7.000mc e ângulo de abertura 
de 70° ou; b) com intensidade luminosa de 12.000mc e 
ângulo de abertura de 20° ou; c) solução de mesma ou 
maior entrega ótica, a qual deverá ser proposta, exa-
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minada durante a construção do protótipo pela comis-
são responsável. Em todos os casos contenção de 
trabalho de 12Vcc e consumo nominal máximo de 1A. 
Deverá possuir garantia de 5 (cinco) anos para os 
LEDs. 
4.2.2) Deve ser fornecido na parte superior traseira, um 

sinalizador contendo iluminação de emergência na cor 
vermelha nas extremidades e iluminação orientativa de 
trânsito na parte central na cor âmbar, conjunto de 
10(dez) módulos montado em perfil de alumínio extru-
dado anodizado, com acabamentos laterais em ABS, 
fixados por suporte(s) confeccionado(s) em aço com 
pintura eletrostática e com regulagens de posiciona-
mento. Cada módulo deverá possuir no mínimo 
4(quatro) LEDs próprios para iluminação, com potência 
não inferior de 1W cada LED, dotados de lente colima-
dora em plástico de engenharia com resistência auto-
motiva  e alta visibilidade, sendo diretiva nos módulos 
centrais e difusora nos módulos laterais com as carac-
terísticas que seguem. Iluminação de emergência: 
1(um) módulo individual em cada lado. Alimentados 
com 12 Vcc tendo o conjunto consumo nominal máxi-
mo de 0,5 A.  
Cada LED deverá obedecer a especificação a seguir 
descrita: 
Cor predominante: Vermelho, com comprimento de 
onde de 620 a 630 mm. 
Intensidade luminosa de cada LED de no mínimo 40 
lumens; 
Categoria: AllnGaP; 
Iluminação orientativa de trânsito: 8 (oito) módulos 
centrais. Alimentados com 12 Vcc tendo o conjunto 
consumo nominal máximo de 2A. Cada LED deverá 
obedecer a especificação a seguir descrita: 
1) Cor predominante: Ambar, com comprimento de 
onda de 585 a 595 nm. 
Intensidade luminosa de cada LED de no mínimo 40 
lumens; 
Categoria: AllnGaP; 
Deverá possuir garantia de 5 anos para os LEDs. 
5) SINALIZAÇÃO SONORA DE EMERGÊNCIA: 
5.1) SIRENE ELETRÔNICA: 
5.1.1) Instalada no veículo, sendo composta de sirene 

eletrônica constituída por amplificador com 200W (du-
zentos watts) de potência, e duas unidades sonofleto-
ras com capacidade individual de 100W (cem watts) e, 
no mínimo, quatro tipos de sons independentes, siste-
ma de megafone com ajuste de ganho e pressão sono-
ra a 01 (um) metro de no mínimo 120 dB @13,8 Vcc. 
As unidades sonofletoras devem ser instaladas o mais 
à frente possível no veículo, voltadas para a dianteira, 
e a uma altura aproximada de um metro do solo. 
5.1.2) Adicionalmente, deverá ser instalada fornecida 

uma sirene eletro-pneumática bitonal, com tons FÁ-
DÓ, dotada de compressor e cornetas. 
5.1.3) O sistema de controle dos sinalizadores visuais 

e sonoros deverá ser único, através de amplificador 
instalado na cabine, com potência compatível com o 
sistema. Sistema de megafone independente e entrada 
auxiliar de áudio para transceptores VHF/UHF. Deve 
permitir sua operação por ambos os ocupantes da 
cabine, com funcionamento independente do sistema 
visual e acústico e será dotado de controle para as 
seguintes situações de sinalização: para uso em emer-
gências durante o atendimento com o veículo parado; 
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para uso em emergências durante o deslocamento, 
possuindo os seguintes controles: 
a) Botão liga-desliga para a sirene; 
b) Botão sem retenção para sirene, para “toque rápi-
do”; 
c) Botão para comutação entre os quatro tipos de to-
que de sirene; 
d) Microfone para utilização da sirene como megafone; 
e) Controle de volume do megafone. 
5.1.4) Os equipamentos não poderão gerar ruídos 

eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal que 
interfira na recepção de sinais de rádios ou telefonia 
móvel. 
5.2) SIRENE DE ALERTA PARA MARCHA RÉ: 

Será instalado sirene para marcha-à-ré do tipo sonoro, 
multi-volt de 12V a 72V, proteção para inversão de 
polaridade e baixo consumo. Ideal para sinalização 
sonora em manobras de atendimento rápido. Deverá 
ser acionado, automaticamente, todas as vezes que for 
engatada a marcha-à-ré da viatura. Sua capacidade 
sonora deverá atingir no mínimo 87dB (decibéis). 
6) SISTEMA DE VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO: 
6.1) A adequada ventilação do veículo deverá ser pro-

porcionada por janelas e aparelho condicionador de ar. 
6.2) Nas portas traseiras e corrediça direita, deverão 

possuir janelas que propiciem ventilação, dotadas de 
sistema corrediço de abertura e fechamento interno e 
com vidros temperados com espessura de 5mm, sendo 
opacos com três faixas transparentes. Os puxadores 
das janelas deverão ser parafusados. 
6.3) A climatização da viatura (compartimentos do 

motorista e de atendimento de vítima) deverá permitir o 
resfriamento e o aquecimento. Para o resfriamento a 
viatura deverá ser equipada com um SISTEMA DE AR 
CONDICIONADO a fim de fornecer e manter o ar limpo 
no nível especificado de temperatura interna conforme 
NBR 14561/2000, cujo sistema deve ter a capacidade 
de manter a temperatura interna de 20 a 25 graus 
Celsius quando a temperatura externa estiver à cima 
desta marca. 
6.4) O sistema de Ar Condicionado deverá ser em gás 

ecológico (134ª) a partir do compressor de 160cc, 
duplo condensador com eletro ventilador auxiliar, chi-
cote elétrico independente e com conectores selados, 
suporte de fixação no motor do veículo, trocador de 
calor em alumínio afixado por suportes de alumínio de 
2.4 mm, filtro secador, termostato, controle de tempe-
ratura digital com visor indicativo (PAINEL DIGITAL DE 
CONTROLE), 01 núcleo evaporador na caixa de venti-
lação do painel na cabine com trocador em alumínio 
brasado, 01 caixa evaporadora no ambiente traseiro 
com estrutura em alumínio de 2.4 mm com resistência 
a impactos e vibrações. 
6.5) A estrutura deve ser pintada eletrostaticamente 

para garantir impedimento à corrosão (devido ao con-
tato com água) e com invólucro em Fiber Glass de 2.0 
mm isolado térmico e acusticamente, cuja caixa deverá 
comportar um núcleo de refrigeração dimensionado 
para atender à demanda da temperatura referida, ofe-
recendo uma flecha de ar de 2500 mm com a veloci-
dade de 0,26 m/s e uma vazão global mínima de 1000 
m³/h para garantir a eficiência mínima pretendida quan-
to a circulação de ar até à porta traseira do veículo. 
6.6) Objetivando melhora na durabilidade do compres-

sor e constante produção de frio, mesmo com o motor 
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do veículo em RPM reduzida, é exigido que a tempera-
tura máxima do gás na pré-válvula expansora, não 
exceda á temperatura de 45º C, e os componentes do 
sistema devem ser interligados por mangueiras e / ou 
canos e conexões detalhadamente posicionados de 
forma a garantir que não tenham contato direto com o 
chassi e / ou a carroceria do veículo a fim de evitar 
vibrações e conseqüentes quebras ou rompimentos. 
Os componentes devem ser facilmente acessíveis para 
efeitos de manutenção.  
6.7) A instalação do equipamento de ar condicionado e 

seus componentes, acima descritos, deverá ser reali-
zado por empresa credenciada/autorizada do fabrican-
te dos equipamentos de ar condicionado, pois por se 
tratar de produto com exigência de mão de obra técni-
ca e especializada a empresa fornecedora e instalado-
ra deverá dispor de equipamentos apropriados para 
aplicação vácuo e carga de gás (com deliberação pe-
los órgãos responsáveis pelo meio ambiente), além de 
possuir credenciamento por órgãos de certificação de 
qualidade. Para sua comprovação, a empresa partici-
pante da licitação deverá apresentar no momento do 
certame a certificação e autorização que comprove tais 
informações. 
6.8) Parâmetros mínimos das especificações técnicas 

do equipamento condicionador de ar: 
6.8.1) Dados Gerais do Equipamento: 

a) Capacidade frigorífica: 40.000 Btu/h; 
b) Capacidade de calefação: 8kW 
c) Consumo Elétrico com calefação: 12Vcc, 8,5ª; 
d) Consumo Elétrico com Ar condicionado: 12Vcc, 35 
A; 
e) Quantidade de gás: 1,3 Kg; 
f) Quantidade de Óleo: 160 ml. 
6.8.2) Dados do Compressor: 

a) Polia: Poly-V; 
b) Capacidade: 163cc; 
c) Peso: 4.9 kg; 
d) Corrente: 3.75 A – max; 
e) Rotação: 700 – 6000 rpm 
f) Pressostato de Alta: 170-300; 
g) Pressostato de Baixa: 2<. 
6.8.3) Dados do Condensador: 

a) Sistema dupla condensação: Parallel-flow; 
b) Motor de Ventilação (Voltagem x Consumo): 12V X 
13 A; 
c) Capacidade: 50.000 Btu‟s; 
d) Vazão:1800 m3/h; 
e) N°. Velocidades: 01. 
6.8.4) Dados Evaporador Salão: 

a) Motor (voltagem- amperag): 12V – 22ª; 
b) Capacidade: 40.000 Btu‟s; 
c) Vazão livre: 750 m3/h; 
d) N°. Velocidades: 03. 
6.8.5) Dados Evaporador Frontal: 

a) Serpentina: Brasada Automotiva; 
b) Motor: Original Veículo; 
c) Voltagem: Original Veículo; 
d) Vazão: Original Veículo; 
e) Capacidade: 15.000 Btu‟s. 
6.8.6) Dados do Painel de Controle: 

a) Mostrador: Digital; 
b) Controle temperatura: Automático; 
c) Consumo: 100 mA; 
d) Códigos de falhas: Visual no display. 
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6.8.7) Dados da Calefação: 

a) Motor: 3 Velocidades; 
b) Voltagem: 12 V; 
c) Consumo: 8,5A; 
d) Vazão: 780 m³/h; 
e) RPM: 3300; 
f) Capacidade: 8 KW. 
6.8.8) Dados do Modulo Compressor: 
a) Compressor: Aluminio; 

b) Voltagem: 12 V; 
c) Consumo: 3,75A; 
d) Base: Aço; 
e) RPM: 700 - 600; 
f) Capacidade: 163cc. 

02 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO 

Características e especificações: 
2.1. Aquisição de 03 (tres) veículos automotores do 
tipo passeio, conforme especificações técnicas adiante 
descritas; 
2.2. O automóvel deverá possuir, no mínimo, as se-
guintes características: 
2.2.1. 0 km, ano de fabricação 2016, modelo 2016 ou 
superior; 
2.2.2. Motorização 1.0, com tração dianteira, na cor 
branca, com pintura sólida; 
2.2.3. Combustível flex (etanol/gasolina); 
2.2.4. Quatro portas, sendo duas dianteiras e duas 
traseiras; 
2.2.5. Porta-malas com capacidade de ao menos 250 
litros; 
2.2.6. Transmissão manual de cinco velocidades à 
frente e uma à ré; 
2.2.7. Direção hidráulica; 
2.2.8. Freio a disco ventilado (dianteiro) e tambor (tra-
seiro); 
2.2.9. Potência de ao menos 75 cv (gasolina)/80 cv 
(etanol) @6.000rpm; 
2.2.10. Capacidade do tanque não menor que 50 (cin-
qüenta) litros de combustível; 
2.2.11. Capacidade para transporte de cinco passagei-
ros, incluindo o motorista; 
2.2.12. Ar condicionado instalado pelo fabricante; 
2.2.13. Vidros e travas elétricas de fábrica; 
2.2.14. Equipado com alarme de fábrica; 
2.3. O veículo deverá possuir os seguintes equipamen-
tos e acessórios: 
2.3.1. Acessórios básicos: 
2.3.1.1. Limpador de para-brisas dianteiro com tempo-
rizador; 
2.3.1.2. Espelhos retrovisores esquerdo e direito exter-
nos; 
2.3.1.3. Indicador do nível de combustível; 
2.3.1.4. Cintos de segurança para todos os passagei-
ros, considerando sua lotação completa, sendo diantei-
ros laterais retráteis de três pontos e os traseiros de 
três pontos; 
2.3.1.5. Ventilador/desembaçador com ar quente; 
2.3.1.6. Tapetes de borracha ou polivinil carbono 
(PVC) nos locais destinados aos ocupantes apoiarem 
os pés, inclusive o motorista; 
2.3.1.7. Iluminação interna do veículo com acionamen-
to na própria luminária; 

03 UNIT R$ 
42.311,67 

R$ 126.935,00 

 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP - Cabine Sim-

ples com as seguintes características 
01 und 45.090,00 45.090,00 
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mínimas:Automóvel necessariamente de fabricação 
nacional, tipo utilitário Pick-up (pequena), cabine sim-
ples, 02 portas, capacidade para 02 passageiros, no 
mínimo modelo e ano corrente, zero quilômetro, motor 
com no mínimo 1.4cc, potência 
mínima de 80 CV/HP, motores flex (gasolina/álcool), 
direção hidráulica/elétrica, cinto de segurança de 03 
pontos, ar condicionado de fábrica, trava elétrica e 
alarme antifurto, chapa de proteção para o motor e 
cárter, protetor de carroceria, veículo obrigatoriamente 
na cor branca, capacidade de carga mínima de 600 kg. 
 

     R$ 482.022,00 

 

4. LOCAL DA ENTREGA 

4.1 A Contratada deverá entregar o objeto licitado no Almoxarifado Central, desta Prefei-
tura, localizado na Rua José Donin, nº 326, Parque Castelândia, de segunda a sexta-feira, 
parte da manhã 07:00h às 10:00h, parte da tarde de 13:00h às 16:00h, no quantitativo 
solicitado e em conformidade com as especificações constantes do edital e da proposta 
ofertada.  

4.2 O prazo de entrega é 90 dias corridos a contar da data de recebimento da ordem de 
fornecimento pelo Fornecedor.  

4.3 O veículo será recebido provisoriamente no momento da entrega, para efeito de 
verificação de sua conformidade com as especificações exigidas e, em definitivo, no prazo 
de 05 dias úteis, contados da data da entrega; 

4.4 Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, o veículo poderá ser 
recusado de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado o recebimento 
provisório, e fazendo-se disso imediata comunicação escrita ao fornecedor. 

4.5 No caso de substituição do veículo, o veículo substituto terá o mesmo prazo de 
garantia originalmente dados ao veículo substituído, a contar da data em que ocorrer a 
substituição. 

 

5. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

5.1 Fornecer assistência técnica e garantia, de no mínimo 12 meses; 

5.2 O prazo de garantia será contado a partir da data de emissão da nota fiscal de venda 
do produto. 

5.3 O veículo deverá possuir assistência técnica autorizada pelos fabricantes no Estado 
de Mato Grosso, manutenção preventiva e corretiva de acordo com as recomendações do 
fabricante consertando ou substituindo, conforme o caso, as peças que apresentaram e-
ventuais defeitos. 

 

6. VIGÊNCIA 

6.1 O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data 
de sua assinatura, tendo eficácia legal após a publicação do extrato do Contrato no Diário 
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Oficial. Ressalvada a hipótese de prorrogação, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 
8.666/93, contados da data indicada no Termo de autorização de Inicio dos serviços. 

 

7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

7.1 O critério de julgamento das propostas será o de MENOR Por ITEM. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

8.1. A Contratada obriga-se a fornecer o objeto, em rigorosa e estrita obediência as pres-

crições e exigências contidas neste Termo de Referencia. 

8.2. Alem dos encargos de ordem legal e os demais assumidos em outras clausulas e 

documentos integrantes desta Ata e sem alteração dos preços estipulados, obriga-se, a-

inda, a CONTRATADA a: 

8.2.1. Direcionar todos os recursos necessários, visando a obtenção do perfeito forneci-

mento do objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qual-

quer natureza ao CONTRATANTE; 

8.2.3. Fornecer os produtos em conformidade com as disposições do Termo de Referen-

cia, Edital e seus Anexos, e de acordo com a proposta apresentada; 

8.2.4. Fornecer os produtos de acordo com os aspectos qualitativos e quantitativos con-

soantes a legislação pertinente, mantendo durante toda a execução do Contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas neste procedimento licitatório, em compa-

tibilidade com as obrigações assumidas; 

8.2.5. Cumprir as posturas municipais e as disposições legais estaduais e federais que 

interfiram na execução do presente fornecimento; 

8.2.6. Providenciar a imediata correção dos defeitos apontados pela contratante quanto 

aos produtos fornecidos, o objeto da contratação, em que se verifiquem vícios, defeitos ou 

incorreções, resultantes da contratação, no prazo assinalado pelo Município; 

8.2.7 Na hipótese de descumprimento da obrigação no prazo assinalado, fica facultado ao 

Município requerer que ela seja executada a custa do detentor da ata, descontando-se o 

valor correspondente dos pagamentos devidos ao detentor da ata; 

8.2.8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato; 

8.2.9. Responsabilizar-se por todas as despesas da execução do contrato; 

8.2.10. Aceitar, nas mesmas condições do contrato, os acréscimos que se façam neces-

sários nas compras, de ate 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o art. 65, §1o da 

Lei Federal no 8.666/93, não sendo necessária a comunicação previa da Contratante; 
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8.2.11. Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, inclu-

indo seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal designado 

para a realização do fornecimento, que não terão com o CONTRATANTE qualquer vincu-

lo empregatício; 

8.2.14. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimo-

nial ao CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto da 

licitação, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver 

fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE. 

8.2.15. Indenizar terceiros e/ou o Contratante, mesmo em caso de ausência ou omissão 

de fiscalização por parte deste, pelos danos ou prejuízos a que der causa, por dolo ou 

culpa, assegurados a ampla defesa e o contraditório, devendo o fornecedor adotar todas 

as medidas preventivas, com fiel observância as exigências das autoridades competentes 

e as disposições legais vigentes; 

8.2.16. Submeter-se a fiscalização por parte da Contratante, bem como as disposições 

legais em vigor; 

8.3. A presente ata devera ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as Clau-

sulas Contratuais e as normas enumeradas na Lei no 8.666/93. 

8.4 A empresa deverá fornecer o veículo dentro das normas das leis de Trânsito e Reso-
luções do CONTRAN. 

8.4.1 O veículo a ser entregue deverá possuir todos os itens de segurança conforme as 

leis de trânsito e resoluções do CONTRAN, com garantia de no mínimo 01 (um) ano por 

parte do fabricante. 

8.4.2 A empresa deverá arcar com todos os custos da entrega do veículo no Almoxarifado 

Central da Prefeitura de Primavera do Leste. 

8.4.5 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de ga-

rantia do produto ofertado, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta, sem 

possibilidade de substituição por qualquer outra. 

8.4.6 O veículo a ser adquirido deverá estar de acordo com as disposições da Lei 9.660 
de 16 de junho de 1998 e legislação correlata, relativas à proteção ao meio ambiente. 

8.4.7 O veículo deverá ser devidamente licenciado e emplacado na UF em que será en-
tregue, observado o disposto pela legislação pertinente. 

8.4.8 O veículo deverá ser zero quilômetro e completamente original de fábrica, não po-
dendo este conter vícios ou defeitos, sob pena de recusa do seu recebimento; 

8.4.9 Além dos dispositivos citados nas especificações técnicas deste termo, o veículo 
deverá ser equipado com todos os equipamentos de segurança obrigatórios exigidos pela 
legislação em vigor. 
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9.  OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

9.1O CONTRATANTE obriga-se a:  

9.1.1Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas; 

9.1.2 Proporcionar todas as facilidades visando à boa execução do objeto do contrato; 

9.1.3 Manter preposto, formalmente designado por cada secretaria, para fiscalizar o Con-
trato. 

 

10. DO VALOR ESTIMADO 

10.1 A estimativa de preços foi feita com base em pesquisa realizada junto a empresas do 
ramo compatível ao objeto licitado, conforme orçamentos em anexo; tendo o valor médio 
total de estimado em serviços de R$ 482.022,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil vinte e 
dois reais).  

 

11. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

11.1 As despesas oriundas da presente aquisição correrão por conta de recursos próprios 
específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste na 
dotação orçamentária: 

Secretaria Municipal de Saúde: 
Órgão 07 Secretaria Municipal de Saúde  

Und. Orçamentária 07002  

Unidade executora 07002  

Funcional programática 07.244.0055-2.137  

Ficha  772/635  

Despesa/fonte  4.4.90.52.00-301 Equipamentos e material permanente 

Solicitação  46/2016 12/2016  

 
Órgão 11 Secretaria de Cultura, turismo, Lazer 

Und. Orçamentária 11001 Coordenadoria de Cultura e Juventude  

Unidade executora 11001 Coordenadoria de Cultura e Juventude  

Funcional programática 13.392.0046-2.050 Manut. Seção Cultura 

Ficha  1041  

Despesa/fonte  4.4.90.52.00/999 Equipamentos e Material Permanente 

Solicitação  16/2016  

 

12. DO PAGAMENTO 
12.1 O pagamento dos produtos entregues será efetuado em até 30 trinta dias após a en-
trega da nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente, mediante controle emi-
tido pelo fornecedor. 
 

13. FISCALIZAÇÃO 

13.1 A fiscalização das especificações do veículo será exercida por representante legal da 
CONTRATANTE, neste ato denominado FISCAL DE CONTRATO, devidamente designa-
do pela Prefeitura Municipal de Primavera do Leste ou por cada Secretaria Municipal res-
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ponsável, conforme Art. 67 da Lei nº 8.666/93, cabendo aos usuários a ratificação da qua-
lidade dos serviços prestados. 
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 014/2016– SRP Ampla Participação 
 

ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA (PARA REALINHAMENTO) 

 

Edital de Pregão Eletrônico Nº 014/2016 

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.  

Nome de Fantasia __________________________________________________ 

Razão Social:_____________________________________________________  

CNPJ: ______________________OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO ( )  

Endereço: ________________________________________________________  

Bairro: ______________________Município:_____________________________  

Estado: ___________________ CEP: _____________________________  

Fone/Fax:____________________ E-MAIL:_____________________________  

Conta Corrente nº.__________ Agência nº.____________ Banco ____________  

Nome completo do responsável legal da empresa:________________________  

CPF:__________________RG:___________ CEL/TELEFONE:______________  

IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS:  

Item Especificação Marca Unidade Quantidade Valor Unit. Valor Total 

       

       

       

 
1 – Prazo de Entrega: 10 (dez) dias. 

2 – Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua abertura. 

Declaramos que estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como en-

cargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transporte e acon-

dicionamento dos materiais em embalagens adequadas. 

Declaramos que atendemos todas as exigências técnicas mínimas, inclusive de garantia, prazos de entrega e quantidades. 

Informamos ainda, que os pagamentos deverão ser efetuados com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e 

seus anexos, na Conta Corrente nº xxxxxxx Agência nº xxxx  do Banco Xxxxxxxx. 

  Atenciosamente, 

 
Local e data 

 
 
 

 
_________________________________________ 

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável 
 

Obs.1: Na apresentação da proposta a empresa deverá declarar a marca e modelo do produto cotado, caso não o faça, a mesma será 

instada pelo (a) Pregoeiro (a) a apresentar a marca e o modelo do produto sob pena de desclassificação. 

Obs.2: Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou 
inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2016– SRP Ampla Participação 
 

ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS 

Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica) 

(Papel timbrado da empresa) 

A 

Prefeitura Municipal de Primavera do Leste 

Ref.: Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 014/2016. 

 

(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº ------------------------, sediada na 

Rua --------------------------------------, n. -----------, bairro, -----------------------, CEP---------- Mu-

nicípio -------------------------, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento 

ao solicitado no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 014/2016– Prefeitura de Primavera 

do Leste/MT. DECLARA, sob as penas da lei, que: 

• Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) a-

nos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 

27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999. 

• Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Mu-

nicipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou to-

mada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei 

Complementar nº 04/90). 

Local e data 

 

Assinatura do representante legal  

CPF: 

Carimbo de CNPJ da empresa: 

 

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz*. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2016– SRP Ampla Participação 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS  

IMPEDITIVOS 

 

(papel timbrado da empresa) 

 

A empresa __________________, CNPJ _________________, sediada na Rua/Av. ______, Bair-

ro __________, cidade __________, neste ato representada pelo Sr.(a) ______________, porta-

dor do RG ______________ e inscrito no CPF sob o numero ______________, no uso de suas 

atribuições legais, comprometendo-se nos termos da legislação reguladora da matéria, a informar 

a qualquer tempo, sob pena das penalidades cabíveis, a inexistência de fatos supervenientes im-

peditivos a habilitação para este certame licitatório na Prefeitura Municipal de Primavera do Leste 

– PREGÃO ELETRÔNICO nº 014/2016, na forma determinada no § 2º, do artigo 32, da lei 

8666/93 e alterações, devidamente assinada pelo representante legal da empresa participante. 

 

 

 

Local e data, 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

(assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2016– SRP Ampla Participação 
 

ANEXO V 

 

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARA-

ÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (Lei Complemen-

tar nº123/2006) 

 

 

_____________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade RG 

nº. ______________ - SSP/_____ e do CPF/MF nº. ________________, representante 

da empresa ____________________________________, CNPJ/MF nº 

_______________________, solicitamos na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação, modalidade Pregão Nº 

014/2016, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base 

nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/2006.  

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do 

§ 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006.  

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO 

emitida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte.  

 

Local e data 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do representante legal sob carimbo 

RG: 

CPF: 

CNPJ/MF da empresa 
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ANEXO VI 

MODELO RECIBO RETIRADA EDITAL 

Quando da retirada do Edital enviar recibo, COM TODOS OS CAMPOS COMPLETA-

MENTE PREENCHIDOS, NÃO MANUSCRITO, OU SEJA, DIGITADO OU DATILOGRA-

FADO, via e-mail: licita3@pva.mt.gov.br, para cadastro no sistema de gestão pública 

utilizado pelo município, envio de informações sobre os fornecedores ao sistema 

APLIC do TCE e eventuais informações aos interessados, quando necessário. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2016 – SRP Ampla Participação 
PROCESSO Nº 411/2016 

OBJETO: OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de dois veículos 
(tipo furgão Ambulância para simples remoção) e três veículos de passeio (tipo popular) 
e um veículo utilitário (tipo pick-up), para atender as necessidades da Secretaria Munici-
pal de Saúde e da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer,Turismo e Juventude. 

 

Razão Social:  

Nome Fantasia: 

Ramo Atividade: 

Natureza Jurídica: [ ] Ltda  [ ] Individual [ ] SA [ ] Outras 

[  ] Não enquadrada como ME ou EPP 

[  ] Micro Empresa [  ] Empresa Pequeno Porte [  ] Optante pelo Simples 

CNPJ nº:                                                Insc. Estadual nº:  

Valor Capital Social:  

Sócio:                                       Cpf:                            Data de Registro na Junta:  

Sócio:                                       Cpf:                            Data de Registro na Junta:  

Sócio:                                       Cpf:                            Data de Registro na Junta:  

Endereço:  

Bairro: 

Cidade:                                                               Estado:                                CEP: 

Fone: 

 

Fax:  

 

E-mail 

 

Data: 

 

Nome do Responsável para contato: 

 

Rubrica 

 

mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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ANEXO VII  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2016 – SRP Ampla Participação 
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 000/2016 

VALIDADE 12 (DOZE) MESES 

 

A presente licitação tem por objeto o registro de Preços para a futura e eventual aqui-

sição de Caminhões truck caçamba para Secretaria Municipal de Infraestrutura, pelo 

presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, si-

tuada na Rua Maringá, 444, Centro, inscrita no CNPJ: 01.974.088/0001-05, neste ato re-

presentado pelo seu Secretário, Sr. __________________________, inscrito no CPF sob 

o nº ____________, doravante denominada GERENCIADORA e com a empresa abaixo 

relacionada, doravante denominada FORNECEDORA, ACORDAM procederem, nos ter-

mos do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO C/ SRP nº 014/2016 ao REGISTRO DE PRE-

ÇOS, com seus respectivos preços unitários e totais nas quantidades estimadas, aten-

dendo as condições previstas no Edital e as constantes desta Ata de Registro de Preços, 

conforme as Leis nº. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, e em conformidade com 

as disposições a seguir:  

Fornecedora: (nome da empresa), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-

CNPJ nº _________, sediada na ____________, neste ato representado pelo seu 

______________________, Sr ____________, nacionalidade _________, estado civil, 

Portador da Carteira de Identidade nº _________, expedida pela x/xx, CPF nº _________, 

residente e domiciliado na _____________________; 

Item Produto Un Quant. ValorUnit. Valor Total 

      

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO. 

1.1. Este instrumento tem por objeto Registro de preços para futura e eventual aquisi-
ção de dois veículos (tipo furgão Ambulância para simples remoção) e três veículos 
de passeio (tipo popular) e um veículo utilitário (tipo pick-up), para atender as ne-
cessidades da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Cultura, 
Lazer, Turismo e Juventude, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quan-
tidades estimadas, podendo ocorrer licitações específica para aquisição do(s) objetos(s), 
obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência 
de fornecimento, em igualdade de condições.  

1.2. As especificações detalhadas e demais condições estão contidas no Termo de Refe-
rência anexa ao edital do Pregão Presencial nº 014/2016, parte integrante desta ARP, 
elaborado pela Central de Compras desta Prefeitura. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.   
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2.1. A Ata de Registro terá sua vigência por 6 (seis) meses, contados a partir da data de 
sua assinatura; 

2.3. O prazo para assinatura da ata de registro será de 05 (cinco) dias, contados da con-
vocação formal da adjudicatária; 

2.4. A ARP deverá ser assinada pelo representante legal da adjudicatária, mediante apre-
sentação do contrato social ou documento que comprove os poderes para tal investidura 
e cédula de identidade do representante, caso esses documentos não constem dos autos 
do processo licitatório, e uma vez atendidas as exigências do subitem anterior; 

2.5. A critério da administração, o prazo para assinatura da ARP poderá ser prorrogado, 
desde que ocorra motivo justificado, mediante solicitação formal da adjudicatária e aceito 
pela Secretaria; 

2.6. Constituem motivos para o cancelamento da ARP as situações referidas nos artigos 
77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como as previstas no item 16 
do Edital do Pregão Presencial nº 014/2016; 

2.7. A critério deste Município, a ARP poderá ser substituída por outros instrumentos há-
beis, tais como ordem de fornecimento, nota de empenho, autorização de compra, dentre 
outros, nos termos do artigo 62 da Lei nº 8.666/93. 

2.8. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da 
Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitató-
rio, mediante prévia consulta ao Órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada 
a vantagem.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS.   

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Primavera do 
Leste, através da Secretaria Municipal de Adminitração;  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.  

4.1. Os materiais/produtos deverão ser entregues na Secretaria que solicitar da GEREN-
CIADORA ou em outro local que esta indicar na autorização de fornecimento e/ou ordem 
de serviço. 

4.2. Os materiais/produtos contratados deverão ser entregues na cidade de Primavera do 
Leste/MT em local a ser indicado pela Secretaria Municipal de Administração, nos dias e 
horários estipulados na autorização de fornecimento e /ou ordem de serviço.  

4.3. O prazo de entrega do produto é conforme a solicitação. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.  

5.1. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar con-
tratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus 
Anexos, e na legislação pertinente.  

5.2. As aquisições dos produtos registrados neste instrumento serão efetuadas através 
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autorização de fornecimento e/ou ordem de serviço, emitida pela Prefeitura Municipal de 
Primavera do Leste, contendo: o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, 
o endereço e a data de entrega.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

6.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Prefeitura Municipal, por 
escrito, em duas vias e entregues mediante recibo; 

6.2. Executar a entrega do objeto deste certame nos termos estabelecidos no Edital de 
Licitação e seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência; 

6.3. Não realizar subcontratação total ou parcial dos serviços, sem anuência da Prefeitura 
Municipal. No caso de subcontratação autorizada pelo Contratante, a Contratada continu-
ará a responder direta e exclusivamente pelos serviços e pelas responsabilidades legais e 
contratuais assumidas; 

6.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução do Contrato ou em conexão com ele, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acom-
panhamento por parte da Contratante; 

6.5. A empresa deverá fornecer os veículos dentro das normas das leis de Trânsito e Re-
soluções do CONTRAN 

6.6. O veículo a ser entregue deverá possuir todos os itens de segurança conforme as leis 
de trânsito e resoluções do CONTRAN, com garantia de no mínimo 01 (um) ano por parte 
do fabricante. 

6.7. A empresa deverá arcar com todos os custos da entregao veiculo no Almoxarifado 
central da Prefeitura de Primavera do Leste. 

6.8. A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de ga-
rantia do produto ofertado, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta, sem 
possibilidade de substituição por qualquer outra. 

6.9. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes de 
trabalho com seus empregados, em virtude da execução do presente contrato ou em co-
nexão com ele,ainda que ocorridos em dependências da Prefeitura Municipal; 

6.10. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, a critério 
da Administração, referentes à execução do serviço, nos termos da Lei vigente; 

6.11. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que ve-
nham ao correr a Prefeitura ou a terceiros, decorrentes da própria execução dos serviços; 

6.12. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualifi-
cação durante toda execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR  

7.1. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:  

7.1.1. todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culpo-
so, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo 
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essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura;  

7.1.2. toda e qualquer tipo de atuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do for-
necimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, 
mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo ao Ór-
gão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade;  

7.1.3. toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a Prefeitura por auto-
ridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser 
observado na execução da ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas 
ao Órgão/Entidades, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pa-
gamento devido ao fornecedor, o valor correspondente.  

7.2. O FORNECEDOR autoriza a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a descontar o 
valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinen-
tes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimen-
to judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.  

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA GERENCIADORA  

8.1. A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste obriga-se a:  

8.1.1. indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os produtos.  

8.1.2. permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observa-
das as normas de segurança;  

8.1.3. notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos 
produtos;  

8.1.4. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta ata.  

 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO  

9.1. O pagamento dos produtos entregues será efetuado em até 30 trinta dias após a en-
trega da nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente, mediante controle emi-
tido pelo fornecedor. 
9.2. O pagamento deverá ser feito, após a apresentação da nota fiscal devidamente visa-
da e atestada pelo Serviço de Material e Patrimônio. 

9.3. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, a descrição completa dos 
produtos entregues a esta Prefeitura Municipal, além do número da conta, agência e no-
me do banco onde deverá ser feito o pagamento; 

9.3.1.Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devol-
vidas a Contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivara sua 
rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas. 

9.3.2.Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e obriga-
ções,nem implicará aceitação definitiva dos produtos entregues. 

9.4. A Prefeitura Municipal não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de 
cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da 
operação de “factoring”; 
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9.5. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças 
serão de responsabilidade da Contratada. 

9.6. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da Certidão Negativa de Débitos para 
com o Sistema de Seguridade Social–INSS e o Certificado de Regularidade de Situação 
para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço–FGTS. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.  

10.1. É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência deste 
Instrumento; 

10.1.1. Os preços praticados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência desta Ata 
de Registro de Preço, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico- 
-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no má-
ximo o repasse do percentual determinado; 

10.1.2. Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei nº 8.666/93, serão concedidos após 
decorrido 12 (doze) meses da vigência da Ata de Registro de Preço, por provocação do 
contratado, que deverá comprovar através de percentuais do INPC/FGV, o reajuste plei-
teado, que passarão por análise contábil de servidores designados pelo Município; 

10.2. Os preços praticados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços prati-
cados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor original-
mente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da contratação; 

10.3. Caso o preço praticado seja superior à média dos preços de mercado, o GERENCI-
ADOR solicitará a DETENTORA, mediante correspondência, redução do preço praticado, 
de forma a adequá-lo ao preço usual no mercado; 

10.4. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que fo-
rem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa 
de estimativa de preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS.  

11.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas 
seguintes situações:  

a) quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de 
Preços;  

b) quando o Fornecedor não retirar a autorização de fornecimento e/ou ordem de serviço 
no prazo estabelecido;  

c) quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da a autorização de forneci-
mento e/ou ordem de serviço decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previs-
tas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;  

d) em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da a autorização de fornecimen-
to e/ou ordem de serviço decorrente deste Registro;  

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;  
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f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;  

11.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por cor-
respondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo 
da presente Ata.  

11.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comu-
nicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado opreço re-
gistrado a partir da última publicação.  

11.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não 
ser aceita pela Prefeitura Municipal, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das pe-
nalidades previstas neste Edital.  

11.5. Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades do 
FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.  

11.6. Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusi-
vo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até 
que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGU-
ROS, ETC.  

12.1. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:  

12.1.1. todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do 
objeto deste Edital.  

12.1.2. as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam neces-
sárias à execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES  

13.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento 
ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 
da Lei 8.666/93, quais sejam:  

13.1.1. Por atraso injustificado na execução do objeto: 

13.1.1.1. Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por 
cento); 

13.1.1.2. Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por 
cento) sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais; 

13.1.1.3. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre 
o valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de a-
traso e 0,40% (quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total 
dos dias em atraso. 

13.1.2. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato convocató-
rio, a Prefeitura poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes san-
ções: 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PRIMAVERA DO LESTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

P.M. PVA DO LESTE 

C.P.L 

Fls. nº____________ 

Visto ____________ 

 

Processo nº 411/2016 – Pregão Eletrônico nº 014/2016 

13.1.2.1. advertência, 

13.1.2.2.multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, reco-
lhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embar-
go de indenização dos prejuízos porventura causados a Prefeitura Municipal de Primavera 
do Leste; 

13.1.2.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e 
contratar com a Administração Pública Municipal, bem como o cancelamento de seu certi-
ficado de registro cadastral no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Pri-
mavera do Leste por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

13.1.2.4. declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilita-
ção perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do 
art. 87 da Lei 8.666/93.  

13.2. As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobra-
das administrativa ou judicialmente;  

13.3. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, conse-
quentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação das 
eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal de Primave-
ra do Leste; 

13.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 
quando cabíveis;  

13.5. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de 
fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedi-
mentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, 
quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente: 

13.5.1. Desclassificação ou inabilitação caso o procedimento se encontre em fase de jul-
gamento; 

13.5.2. Cancelamento da ata de registro de preços, se esta já estiver assinada, proceden-
do-se a paralisação do fornecimento; 

13.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - SICAF ou no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Muni-
cipal de Primavera do Leste, e no caso de ficar impedida de licitar e contratar, a licitante 
deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste 
Edital e das demais cominações legais. 

13.7. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou 
nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, 
dentro do mesmo prazo; 

13.8. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade 
municipal, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defe-
sa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores, implicando 
a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se 
com a Administração Municipal e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Muni-
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cipal.  

13.9. A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximi-
rá ao FORNECEDOR das penalidades a que está sujeito pelo não cumprimento das obri-
gações estabelecidas nesta ATA.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS  

14.1. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na 
forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

15.1. As despesas oriundas da presente aquisição correrão por conta de recursos pró-
prios específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Primavera do Les-
te na dotação orçamentária: 

Secretaria Municipal de Saúde: 
Órgão 07 Secretaria Municipal de Saúde  

Und. Orçamentária 07002  

Unidade executora 07002  

Funcional programática 07.244.0055-2.137  

Ficha  772/635  

Despesa/fonte  4.4.90.52.00-301 Equipamentos e material permanente 

Solicitação  46/2016 12/2016  

 
Órgão 11 Secretaria de Cultura, turismo, Lazer 

Und. Orçamentária 11001 Coordenadoria de Cultura e Juventude  

Unidade executora 11001 Coordenadoria de Cultura e Juventude  

Funcional programática 13.392.0046-2.050 Manut. Seção Cultura 

Ficha  1041  

Despesa/fonte  4.4.90.52.00/999 Equipamentos e Material Permanente 

Solicitação  16/2016  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

16.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:  

16.1.1. todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio 
de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.  

16.1.2. integram esta Ata, o Edital de Pregão nº 079/2015 e seus anexos e as propostas 
da empresa classificada para cada grupo, por ITEM.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO  

 As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Primavera do Leste/MT como 
competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive os casos 
omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja.  

 E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 03 (três) vias de igual 
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teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da GERENCIA-
DORA, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.  

 

 

Primavera do Leste - MT, ____ de__________ de 2016. 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

PREFEITURA MUNICIPAL 

 

 

 

PREGOEIRO (A) 

 

 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

_____________________________                  _____________________________ 
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ANEXO VIII 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2016 – SRP Ampla Participação 
MINUTA DO CONTRATO 

 

 

O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, inscrito no CNPJ sob o nº 01.974.088/0001-
05, sediado em Primavera do Leste/MT, no Centro, na Rua Maringá n° 444, neste ato re-
presentado pelo xxxxxxxxxxxxx, portador da cédula de identidade RG N.º xxxxxxxxxxxx e 
inscrito no CIC sob o N.º xxxxxxxxxxxx, domiciliado e residente na Rua xxxxxxxxxxxx Bair-
ro xxxxxxx, neste Município,doravante designado CONTRATANTE, e a empresa 
................, inscrita no CGC/CNPJ MF com o nº................., com sede na 
.............................. doravante designada CONTRATADA, representada, neste ato, por 
................, portador da cédula de identidade nº................ e inscrito no CPF/MF sob o 
nº.................,considerando o constante no processo licitatório nº 014/2016, e em obser-
vância ao disposto na Lei nº 8.666/93, e demais normas aplicáveis, RESOLVEM celebrar 
o presente Contrato nos seguintes termos e condições: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1. Registro de preços para futura e eventual aquisição de dois veículos (tipo furgão Am-
bulância para simples remoção) e três veículos de passeio (tipo popular) e um veículo 
utilitário (tipo pick-up), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e 
da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer,Turismo e Juventude. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO 

2.1. Foi elaborado pela Central de Compras o Termo de Referência, do Processo Admi-
nistrativo nº 411/2016, o qual servirá de base para todo o procedimento licitatório. 

2.2. Para realizar o objeto deste contrato foi realizado procedimento licitatório na modali-
dade Pregão Eletrônico nº 014/2016, para SRP com fundamento na Lei 8.666/93, 
10.520/2002 e no Decreto Estadual nº 7.217/2006, conforme autorização da Autoridade 
Competente, Prefeito Municipal, disposta no processo nº 1410/2015. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA FORMA DE EXECUÇÃO 

3.1. A empresa Contratada deverá fornecer o material, conforme especificado no Termo 
de Referência nº 020/2016. 

3.2. O objeto deste Contrato deverá ser executado em estrita observância ao Edital de 
Licitação Pregão Eletrônico nº 014/2016 e seus anexos. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA CONTRATADA E DOS PREÇOS PRATICADOS 

 

4.1. Dados da Contratada: 
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Nome: 

CNPJ Inscrição Estadual 

Endereço: 

CEP Cidade/Estado 

Telefones: Email: 

Representante Legal 

RG CPF 

 

4.2. Descrição, Marca, Quantidade e Preços Praticados: 

Item Descrição Marca Quant Un R$ Uni R$ Total 

1       

2       

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Prefeitura Municipal, por 
escrito, em duas vias e entregues mediante recibo; 

5.2. Executar a entrega do objeto deste certame nos termos estabelecidos no Edital de 
Licitação e seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência; 

5.3. Não realizar subcontratação total ou parcial dos serviços, sem anuência da Prefeitura 
Municipal. No caso de subcontratação autorizada pelo Contratante, a Contratada continu-
ará a responder direta e exclusivamente pelos serviços e pelas responsabilidades legais e 
contratuais assumidas; 

5.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução do Contrato ou em conexão com ele, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acom-
panhamento por parte da Contratante; 

5.5. A empresa deverá fornecer os veículos dentro das normas das leis de Trânsito e Re-
soluções do CONTRAN 

5.6. O veículo a ser entregue deverá possuir todos os itens de segurança conforme as leis 
de trânsito e resoluções do CONTRAN, com garantia de no mínimo 01 (um) ano por parte 
do fabricante. 

5.7. A empresa deverá arcar com todos os custos da entregar o veiculo no Almoxarifado 
central da Prefeitura de Primavera do Leste. 

5.8. A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de ga-
rantia do produto ofertado, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta, sem 
possibilidade de substituição por qualquer outra. 

5.8.1. O veículo a ser adquirido deverá estar de acordo com as disposições da Lei 9.660 
de 16 de junho de 1998 e legislação correlata, relativas à proteção ao meio ambiente. 

5.8.2. O veículo deverá ser devidamente licenciado e emplacado na UF em que será en-
tregue, observado o disposto pela legislação pertinente. 
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5.8.3. O veículo deverá ser zero quilômetro e completamente original de fábrica, não po-
dendo este conter vícios ou defeitos, sob pena de recusa do seu recebimento; 

5.8.4 Além dos dispositivos citados nas especificações técnicas deste termo, o veículo 
deverá ser equipado com todos os equipamentos de segurança obrigatórios exigidos pela 
legislação em vigor 

5.9. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes de 
trabalho com seus empregados, em virtude da execução do presente contrato ou em co-
nexão com ele,ainda que ocorridos em dependências da Prefeitura Municipal; 

5.10. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, a critério 
da Administração, referentes à execução do serviço, nos termos da Lei vigente; 

5.11. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que ve-
nham ao correr a Prefeitura ou a terceiros, decorrentes da própria execução dos serviços; 

5.12. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualifi-
cação durante toda execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa e-
xecutar o objeto adjudicado dentro das especificações. 

6.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados. 

6.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste 
Instrumento. 

6.4. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso do fornecimento, fixando prazo para sua correção. 

6.5. Fiscalizar livremente os serviços, não eximindo a licitante vencedora de total respon-
sabilidade quanto à execução dos mesmos. 

6.6. Acompanhar o fornecimento, podendo intervir durante a sua execução, para fins de 
ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os serviços 
executados fora das especificações deste Edital. 

6.7. Paralisar a execução casos os empregados da contratada não estejam utilizando os 
equipamentos de proteção individual, ficando o ônus da paralisação por conta da detento-
ra da Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

7.1. O Contrato terá vigência de 12(doze) meses, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 

7.1.1. O prazo para entrega dos materiais objetos desta Licitação será de até 10 (dez) 
dias após o recebimento da autorização de fornecimento. 

7.2. O prazo para assinatura do Contrato será de 05 (cinco) dias, contados da convoca-
ção formal da adjudicatária; 

7.3. O Contrato deverá ser assinado pelo representante legal da adjudicatária, mediante 
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apresentação do contrato social ou documento que comprove os poderes para tal investi-
dura e cédula de identidade do representante, caso esses documentos não constem dos 
autos do processo licitatório, e uma vez atendidas as exigências do subitem anterior; 

7.4. A critério da administração, o prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorroga-
do, desde que ocorra motivo justificado, mediante solicitação formal da adjudicatária e 
aceito por esta Prefeitura; 

7.5. Constituem motivos para o cancelamento do Contrato as situações referidas nos arti-
gos 77 e78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 

7.6. A critério desta Prefeitura, o contrato poderá ser substituído por outros instrumentos 
hábeis, tais como Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho, Autorização de Compra, 
dentre outros, nos termos do artigo 62 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. O pagamento dos produtos entregues será efetuado em até 30 trinta dias após a en-
trega da nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente, mediante controle emi-
tido pelo fornecedor. 
8.2. O pagamento deverá ser feito, após a apresentação da nota fiscal devidamente visa-
da e atestada pelo Serviço de Material e Patrimônio. 
8.3. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, a descrição completa dos 
produtos entregues a esta Prefeitura Municipal, além do número da conta, agência e no-
me do banco onde deverá ser feito o pagamento; 

8.3.1.Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devol-
vidas a Contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivara sua 
rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas. 

8.3.2.Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e obriga-
ções,nem implicará aceitação definitiva dos produtos entregues. 

8.4. A Prefeitura Municipal não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de 
cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da 
operação de “factoring”; 

8.5. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças 
serão de responsabilidade da Contratada. 

8.6. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da Certidão Negativa de Débitos para 
com o Sistema de Seguridade Social–INSS e o Certificado de Regularidade de Situação 
para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço–FGTS. 

 

CLÁUSULA NONA: DOS REAJUSTES DE PREÇOS 

9.1. O valor que propôs o licitante vencedor será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto 

na alínea „d‟ do inciso II do artigo 65 da Lei nº. 8666/93;. 

9.1.1. Os preços praticados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presen-
te Contrato, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira 
inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o re-
passe do percentual determinado. 
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9.1.2. Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei nº 8.666/93, serão concedidos após 
decorrido 12 (doze) meses da vigência do contrato, por provocação do contratado, que 
deverá comprovar através de percentuais do IGPM/FGV, o reajuste pleiteado, que passa-
rão por análise contábil de servidores designados pela Prefeitura Municipal. 

9.2. Os preços praticados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços prati-
cados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor original-
mente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da contratação. 

9.3. Caso o preço praticado seja superior à média dos preços de mercado, a PREFEITU-
RA solicitará ao Contratado, mediante correspondência, redução do preço praticado, de 
forma a adequá-lo ao preço usual no mercado. 

9.4. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa 
de preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO CONTRATUAL 

10.1. O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, nas seguintes situa-
ções: 

a) Quando o contratado não cumprir as obrigações constantes do Edital de Licitação e 
neste Contrato; 

b) Quando o contratado der causa a rescisão administrativa, nas hipóteses previstas no 
art.78, incisos de I a XII, XVII e XVIII, da Lei 8.666/93; 

c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial deste Contrato; 

d) Os preços praticados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 

10.2. Ocorrendo a rescisão contratual, o contratado será informado por correspondência, 
a qual será juntada ao processo administrativo. 

10.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do contratado, a comu-
nicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município - DIOPRIMA, consideran-
do-se rescindido o contrato a partir da última publicação. 

10.4. A solicitação do contratado para rescisão contratual poderá não ser aceita pela 
PREFEITURA facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas 
neste instrumento. 

10.5. Havendo a rescisão contratual, cessarão todas as atividades do contratado, relativas 
ao fornecimento dos materiais. 

10.6. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato a seu 
exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, 
até que o contratado cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES 

11.1. A contratada que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará su-
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jeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 
8.666/93, fixadas com base no valor total da contratação, quais sejam: 

11.1.1. Por atraso injustificado na entrega dos produtos; 

11.1.1.1. Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por 
cento) sobre o valor da contratação; 

11.1.1.2. Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinqüenta centésimos por 
cento), sobre o valor da contratação, aplicado sobre o total dos dias em atraso, sem preju-
ízo das demais cominações legais; 

11.1.1.3. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre 
o valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de a-
traso e0,40% (quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total 
dos dia sem atraso. 

11.1.2. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato convocató-
rio, a Prefeitura Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguin-
tes sanções: 

11.1.2.1. advertência; 

11.1.2.2. multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, reco-
lhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embar-
go de indenização dos prejuízos porventura causados ao Município de Primavera do Les-
te; 

11.1.2.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e 
contratar com a Prefeitura Municipal, bem como o cancelamento de seu certificado de 
registro cadastral no cadastro de fornecedores do Estado de Mato Grosso por prazo não 
superior a 02 (dois) anos. 

11.2. As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobra-
das administrativa ou judicialmente. 

11.3. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, conse-
quentemente,a sua aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação das 
eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar ao Município de Primavera do Les-
te. 

11.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 
quando cabíveis. 

11.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - SICAF ou no Cadastro de Fornecedores do Estado de Mato 
Grosso, e no caso de ficar impedida de licitar e contratar, a licitante deverá ser descre-
denciada por igual período, sempre juízo das multas previstas neste Edital e das demais 
cominações legais. 

11.5.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou 
nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, 
dentro do mesmo prazo; 

11.6. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e Diário Oficial do Mu-
nicípio - DIOPRIMA as sanções administrativas previstas no edital, inclusive a reabilitação 
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perante a Administração Pública. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. As despesas oriundas da presente aquisição correrão por conta de recursos pró-

prios específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Primavera do Les-

te na dotação orçamentária: 

Secretaria Municipal de Saúde: 
Órgão 07 Secretaria Municipal de Saúde  

Und. Orçamentária 07002  

Unidade executora 07002  

Funcional programática 07.244.0055-2.137  

Ficha  772/635  

Despesa/fonte  4.4.90.52.00-301 Equipamentos e material permanente 

Solicitação  46/2016 12/2016  

 
Órgão 11 Secretaria de Cultura, turismo, Lazer 

Und. Orçamentária 11001 Coordenadoria de Cultura e Juventude  

Unidade executora 11001 Coordenadoria de Cultura e Juventude  

Funcional programática 13.392.0046-2.050 Manut. Seção Cultura 

Ficha  1041  

Despesa/fonte  4.4.90.52.00/999 Equipamentos e Material Permanente 

Solicitação  16/2016  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

13.1.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio 
de lavratura de termo aditivo OU apostilamento ao presente contrato. 

13.1.2. A CONTRATADA obriga-se a se manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas, bem 
como as normas previstas na Lei 8.666/93 e legislação complementar; 

13.1.3 Vinculam-se a este contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superi-
or o Edital do Pregão Eletrônico nº 079/2015, seus anexos e a proposta da contratada; 

13.1.4. É vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação finan-
ceira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA PUBLICAÇÃO 

14.1. Para eficácia do presente instrumento, a Prefeitura Municipal providenciará a publi-
cação do seu extrato no Diário Oficial do Município - DIOPRIMA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO 

15.1. As partes contratantes elegem o foro de Primavera do Leste - MT como competente 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PRIMAVERA DO LESTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

P.M. PVA DO LESTE 

C.P.L 

Fls. nº____________ 

Visto ____________ 

 

Processo nº 411/2016 – Pregão Eletrônico nº 014/2016 

para dirimir quais quer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos o-
missos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual 
teor e forma para um só efeito legal. 

 

Primavera do Leste - MT, ___ de _______ de 2016. 
 
 

CONTRATANTE 

CONTRATADO 

Testemunhas: 

_____________________________                 _________________________ 


