ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021
PROCESSO ADM Nº 107/2021
O Município de Itapecuru-Mirim/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio da Pregoeira
Substituta, designada pela Portaria nº 0962 de 26 de agosto de 2021, levam ao conhecimento dos
interessados que, na forma da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 760/2020, Decretos Municipais
nº. 547/2017, dos Decretos Federais nº 7.892/2013 e 10.024/2019, da Lei Complementar n.º 123/2006
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas
aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico mediante as
condições estabelecidas neste Edital.
DADOS DO CERTAME
Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS
Objeto: Aquisição de ambulâncias tipo furgão com carroceria em aço original de fábrica, adaptado para
padrão SAMU 192 “D” 0 km, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.
Esclarecimentos/Impugnações:
Até 11/10/2021 às 18:00 hrs. para o e-mail: cplitapecuruma@gmail.com
Início da Sessão Eletrônica: 15/10/2021 às 09:00h.
Sistema Eletrônico Utilizado: PORTAL DE COMPRAS DO MIUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM
Endereço Eletrônico: www.licitaitapecurumirim.com.br.
Endereço para retirada/solicitação do Edital: Sala da Sessão da Comissão Permanente de Licitação CPL, localizada na Praça Gomes de Souza, S/N°, Centro, Itapecuru-Mirim/MA ou pelo e-mail
cplitapecuruma@gmail.com
VALOR
ESTIMADO,
MÁXIMO, DE
REFERÊNCIA
OU SIGILOSO
NATUREZA DO
OBJETO:

☒ Valor: R$733.700
☐Estimado
☒Máximo
☐Referência
☐ Orçamento Sigiloso.
☒AQUISIÇÃO
☐SERVIÇO
☐OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
☐ Licitação Exclusiva para MEI / ME / EPP – Art. 48, I da Lei Complementar nº 123/06

PARTICIPAÇÃO ☐ Licitação com itens/grupos cotas de até 25% reservadas para MEI / ME / EPP – Art.
– MEI / ME / EPP 48, III da Lei Complementar nº 123/06
☒ Licitação de Ampla Participação.
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Prazo para envio da proposta/documentação: 02 (duas) HORAS
INFORMAÇÕES
Pregoeiro(a): DÉBORA OLIVEIRA MAGALHÃES
e-mail: cplitapecuruma@gmail.com
Endereço: Praça Gomes de Sousa, S/N, Centro, Itapecuru-Mirim/MA
OBS: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário.
OBS: As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no mural do PORTAL DE COMPRAS
DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM e no mural da CPL e vincularão os participantes e a administração.
PARTE ESPECÍFICA
As seguintes informações específicas sobre a Licitação deverão complementar, suplementar ou
modificar as disposições presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as disposições aqui
contidas prevalecem sobre aquelas.
Referências da Parte Geral
Definições da Parte Específica
MODO DE
DISPUTA
FORMA DE
APRESENTAÇÃO
DA PROPOSTA
CRITÉRIO DE
JULGAMENTO

☐ABERTO
☒ABERTO E FECHADO
☐ POR GRUPO
☒ POR ITEM
☐ POR GRUPO, e POR ITEM.
☐ GLOBAL
☒MENOR PREÇO: Intervalo de R$500,00 (quinhentos reais)
☐MAIOR DESCONTO: Intervalo de %
☐ Poderão participar empresas em consórcio, observadas as normas constantes no
subitem 2.10, alínea a, da Parte Geral deste Edital.

CONSÓRCIO

VALIDADE DA
PROPOSTA

☒ Não poderão participar desta licitação consórcio de empresas, qualquer que seja a
sua forma de constituição. A vedação a participação de consórcio neste certame
justifica-se diante da natureza do objeto licitado, o qual apresenta natureza comum,
podendo ser ofertado por um número amplo de potenciais participantes, inclusive
empresas de pequeno e médio porte que em sua maioria apresentam o mínimo exigido
no tocante a qualificação técnica e econômico-financeira, não implicando em qualquer
limitação quanto a competitividade.
A proposta comercial terá validade mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data da
abertura da sessão pública.
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DEMAIS
DOCUMENTOS
EXIGIDOS NA
PROPOSTA
☒ Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta Comercial ou
no Cartório competente, conforme o caso, de:
☐ patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total
estimado da contratação ou do item pertinente, caso a licitante que apresentar índice
econômico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral,
Solvência Geral e Liquidez Corrente;
CAPITAL SOCIAL
OU PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

☐ capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado
da contratação ou do item pertinente, caso a licitante que apresentar índice econômico
igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral
e Liquidez Corrente
☐ patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total
estimado da contratação ou do item/lote pertinente.
☒ capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado
da contratação ou do item pertinente.
☐ Não haverá exigência quanto à comprovação de capital social mínimo ou patrimônio
líquido mínimo.
Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, que comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente os materiais ou
serviços pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação. Podendo ser exigido

QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

em diligência da proposta melhor classificada, que apresente cópia autenticada do
contrato de fornecimento de materiais ou de prestação de serviço ou da(s)
respectiva(s) nota(s) fiscal(is), que deram origem ao Atestado. Se o atestado for
emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá constar o reconhecimento de
firma passada em cartório do titular da empresa que firmou a declaração;

APRESENTAÇÃO
DE AMOSTRAS:
VISITA TÉCNICA:

☐NÃO
☒SIM – Prazo para entrega da amostra: 02 (dois) dias úteis, a contar da
convocação, conforme item 5.17 do Edital.
☒NÃO
☐SIM, na forma do item ____ do Termo de Referência
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Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, além dos Anexos mencionados na
Parte Geral deste Edital, os seguintes documentos:
Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Contrato.

_______
Rua Salomão Fiquene, S/N, Centro, Itapecuru-Mirim/MA, e-mail: cplitapecuruma@gmail.com

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
1. DO OBJETO
O presente pregão tem por objeto a Aquisição de ambulâncias tipo furgão com carroceria em
aço original de fábrica, adaptado para padrão SAMU 192 “D” 0 km, de interesse da Secretaria
Municipal de Saúde, em conformidade com especificações e quantidades constantes no Termo de
Referência (ANEXO I), parte integrante deste Edital.
1.1. O quantitativo indicado no Termo de Referência (ANEXO I) é apenas estimativa de consumo e
será solicitada de acordo com as necessidades do Órgão Participante, podendo ser utilizada no todo
ou em parte.
1.2. O valor máximo total objeto desta licitação é de R$733.700,00 (setecentos e trinta e três mil e
setecentos reais).
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
1.4. Havendo divergências entre o descritivo do objeto constante no sistema PORTAL DE
COMPRAS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM e o descritivo do objeto do Termo de
Referência deste Edital, prevalecerá as especificações constantes no Termo de Referência.
2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que tenham ramo de atividade compatível com
o objeto licitado e que atendam a todas as exigências quanto à documentação e requisitos de
classificação das propostas, constantes deste Edital e seus Anexos, previamente credenciadas no
PORTAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM por meio do sítio
www.licitaitapecurumirim.com.br.
2.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor
de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e regulamento
do sistema.
2.3. A licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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2.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes a este Pregão.
2.5. Informações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas através do sítio:
www.licitaitapecurumirim.com.br.
2.6. São destinados EXCLUSIVAMENTE à participação de microempresa (ME), empresa de pequeno
porte (EPP) e microempreendedor individual (MEI), que demonstrem esta condição nos termos deste
Edital:
a) Os quantitativos em separado que estejam no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) de
cada item objeto desta licitação (cota reservada), nos termos do art. 48, inciso III, da Lei
Complementar 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar 147/2014, observado o
disposto nos parágrafos do art. 9 º da Lei Estadual n° 10.403/2015.
b) Os itens com valores totais estimados até R$80.000,00 (oitenta mil reais), conforme art. 48,
inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº
147/2014, observando o disposto no § 4º do art. 7º da Lei Estadual nº 10.403/2015.
2.6.1. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
2.6.2. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
2.6.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
2.6.4. Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
2.6.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
2.6.6. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da
Constituição Federal;
2.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital.
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2.8. A licitante deverá apresentar endereço para correspondência eletrônica, através do qual serão
feitas preferencialmente as comunicações oficiais, tendo a empresa o dever de mantê-lo atualizado e
verificá-lo periodicamente.
2.8.1. O envio de correspondência eletrônica terá validade para efeitos de contagem de prazos
para todos os fins deste Edital, bem como da ata e do contrato, conforme o caso.
2.9. A declaração falsa relativa à proposta de preços e ao cumprimento dos requisitos de habilitação
e do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
2.10. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação, empresas:
a) que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução,
liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
b) que se encontrem em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação;
c) empresas controladas, coligadas, interligadas ou subsidiárias entre si;
d) que se apresentem na qualidade de subcontratadas;
e) que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores públicos do
município de Itapecuru-Mirim;
f) suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com a Administração, conforme
art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993, durante o prazo da sanção aplicada;
g) impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, conforme art. 7º da Lei Federal
nº 10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada;
h) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação;
i) estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;
j) integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores,
sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico
em comum;
k) enquadradas nas demais vedações estabelecidas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/1993.
2.11. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente
licitação.
2.12. Cada licitante apresentará uma só proposta, de acordo com as exigências deste Edital.
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2.13. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua
proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.
2.14. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste Edital.
2.15. Os documentos apresentados nesta licitação deverão:
2.15.1. Estar em nome da licitante, com um único número de CNPJ;
2.15.2. Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor.
3. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVAÇÃO DO CADASTRO
3.1. As licitantes interessadas em participar deste certame deverão credenciar-se previamente no
Sistema de PORTAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM.
3.1.1 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.
3.1.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.1.3 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
PORTAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM e mantê-los atualizados
junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, a correção
ou a alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.
3.1.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação
no momento da habilitação.
3.4 É vedado a qualquer credenciado representar mais de uma empresa proponente no mesmo
pregão eletrônico.
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1. As licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos neste Edital, proposta com a descrição do objeto ofertado
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e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
4.3. As licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do
Cadastro de Fornecedores do PORTAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM,
assegurado às demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
4.4. As ME e EPP deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma
restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
4.5. Incumbe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
4.6. Até a abertura da sessão pública, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada somente
serão disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso público após o encerramento do
envio de lances.
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO E PROPOSTA ESCRITA
5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário
marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de
recebimento de propostas.
5.2. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
5.2.1. Descrição detalhada dos materiais/serviços, contendo as informações similares à
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de
validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente,
quando for o caso;
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5.3. A proposta no sistema eletrônico não pode identificar o licitante, sob pena de desclassificação.
Todas as especificações contidas na proposta vinculam a Contratada.
5.4. Será desclassificada a propostas que possuir descritivo totalmente diverso do exigido no Termo
de Referência (Anexo I do Edital). Sendo incompatível com o descritivo do PORTAL DE COMPRAS
DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM ou Termo de Referência, não será possível considerar a
proposta.
5.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.
5.6. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.7. A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementálos, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da
Lei n° 8.666, de 1993.
5.8. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro
ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a
seguir:
5.8.1. Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda
a execução contratual;
5.8.2. Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido,
unilateralmente, da planilha e haverá desaprovação, quando do pagamento, e/ou redução,
quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.
5.9. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis,
a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
últimos doze meses, devendo a licitante ou contratada apresentar a Pregoeira ou à fiscalização, a
qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem
anterior.
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5.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços
serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
5.11. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o
compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
5.12. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de
sua apresentação.
5.13. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº 1455/2018 TCU - Plenário);
5.13.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento sobre
preço na execução do contrato.
5.14. A Proposta de Preços escrita deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel
timbrado pela licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas
pelo representante legal da licitante proponente, para avaliação de sua conformidade e
exequibilidade, acompanhada das planilhas de custos e formação de preços, em meio eletrônico no
formato PDF, contendo as informações e exigências contidas no Termo de Referência e Edital, com
o seguinte conteúdo, de apresentação obrigatória:
a) Número do Pregão, razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço
completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem
como dados bancários tais como: nome e número do Banco, agência e conta corrente para fins
de pagamento;
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b) Descrição detalhada dos itens da presente licitação, em conformidade com as
especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I do Edital),
c) Proposta de preços com indicação do preço unitário e total de cada item, em algarismo e
por extenso, em Real (R$), com no máximo 02 (dois) algarismos após a vírgula, sendo
considerados fixo e irreajustável, já incluídos os lucros e todas as despesas incidentes,
essenciais para a prestação dos serviços objeto deste Pregão;
d) Nome completo do responsável pela assinatura da Ata e/ou Contrato, números do CPF
e Carteira de Identidade e cargo na empresa;
e) Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da
licitação;
f) Local de entrega: Conforme Item 4.2 do Termo de Referência (Anexo I do Edital)
g) Prazo de entrega: Conforme Item 4.2 do Termo de Referência (Anexo I do Edital)
h) Declaração expressa de que os preços ofertados englobam as despesas com material, mão
de obra, adaptações, transformações, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e
comerciais, fretes, transportes, seguros, embalagens, tributos incidentes, isenções e quaisquer
outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, com ciência
de que a omissão de qualquer despesa ou custo necessário à perfeita execução do objeto
desta licitação será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a
licitante pleitear quaisquer acréscimos após a entrega da proposta.
5.15. Por ocasião da entrega da proposta final, a mesma deverá conter as alíneas descritas no item
anterior.
5.16. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má-fé, e que não afete o conteúdo
ou a idoneidade da proposta não será causa de desclassificação.
5.17. Poderá ser exigido da empresa, antes da CONTRATAÇÃO, que o licitante apresente amostra(s)
dos item(ns) que a Administração entender necessário, para a verificação da compatibilidade com as
especificações deste Termo de Referência e consequente aceitação da proposta, a ser entregue na
sede dos órgãos participantes, no endereço a ser informado no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis;
5.17.1. A Amostra deverá estar devidamente identificada, conter os respectivos prospectos e
manuais, se for o caso, e dispor na embalagem informações quanto às suas características, tais como
data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, sua marca, número de referência,
código do produto e modelo;
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5.17.2. Os exemplares colocados à disposição da Administração, todas as condições de protótipos,
poderão ser manuseados, desmontados ou instalados pela equipe técnica responsável pela análise,
bem como conectados a equipamentos e submetidos aos testes necessários;
5.17.3. A empresa deverá colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis
à realização de testes e fornecer sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários
ao seu manuseio, quando for o caso;
5.17.4. Será considerada aprovada a amostra que atender todos os critérios técnicos estabelecidos
neste termo, sobretudo no que tange às especificações e descrições.
5.17.5. O prazo estipulado poderá ser prorrogado por igual período desde que solicitado pela empresa
e aceito pela Administração.
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio do sistema eletrônico
PORTAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM, no sítio eletrônico
www.licitaitapecurumirim.com.br , na data, horário e local indicados neste Edital.
6.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os
licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.
6.4.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do Item.
6.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
6.6. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
6.7. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
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6.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
6.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo,
o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, o que transcorrerá o período de
tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada
a recepção de lances.
6.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
6.10.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão
os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento
deste prazo.
6.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores.
6.11.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de
três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.12. Poderá a Pregoeira, auxiliada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa
fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de
habilitação.
6.13. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pela Pregoeira.
6.13.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do
sistema.
6.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
6.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
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6.16. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
6.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro
horas da comunicação expressa do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado
para divulgação.
6.18 O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste Edital
e seus anexos.
6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese
de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de
ordenação das propostas.
6.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 8.538, de 2015.
6.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
6.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
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6.25. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus
às margens de preferência, conforme regulamento.
6.26. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
6.27. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art.
3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens
produzidos:
6.27.1. no país;
6.27.2 por empresas brasileiras;
6.27.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
6.27.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
6.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.
6.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
6.30. A negociação será realizada por meio do sistema via “Chat”, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
6.31. Encerrada as negociações, a Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo
de 24h (vinte e quatro horas), envie a proposta escrita readequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
6.32. Após a negociação do preço e o envio da proposta readequada, a Pregoeira iniciará a fase de
aceitação e julgamento da proposta.
7. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate e negociação de
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preços, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao
objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação, a sua
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto, conforme o Edital e
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/2019.
7.2. Será desclassificada a proposta que:
a) Não atender às exigências deste Edital e seus anexos;
b) Forem omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento;
c) Proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo estimado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário).
d) Apresentem preços inexequíveis;
d.1) Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
7.3. Caso entenda que o preço é inexequível, a Pregoeira deverá, antes de desclassificar a oferta,
estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço, através de:
a) planilha de custos elaborada pelo próprio licitante, sujeita a exame pela Administração;
b) contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes.
7.4. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena
de não aceitação da proposta.
7.5. O prazo estabelecido pela Pregoeira poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada
do licitante, que poderá ser encaminhada via e-mail, formulada antes de findo o prazo estabelecido,
e formalmente aceita pela Pregoeira.
7.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a
suspeita;
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7.7. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24h (vinte e quatro horas) de antecedência, e a ocorrência
será registrada em ata;
7.8. A sessão pública e suas continuidades, ocorrerão mediante aviso prévio no sistema PORTAL
DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM. Desta forma, o licitante deverá acompanhar
on-line a sessão, conforme determinado pela Pregoeira, para cumprimento das solicitações efetuadas
dentro dos prazos estipulados de no mínimo 2h (duas horas).
7.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
7.10.

Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data

e horário para a sua continuidade.
7.11.

A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante

que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada
a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
7.11.1.

Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
7.11.2.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.
7.12. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição de
habilitação, na forma determinada neste Edital.
8. DA HABILITAÇÃO
8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
8.1.1. Cadastro de Fornecedores do PORTAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE
ITAPECURU-MIRIM;
8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
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8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido

pelo

Conselho

Nacional

de

Justiça

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
8.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário;
8.1.5. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação;
8.2. Para fins de habilitação ao certame, as licitantes terão que comprovar possuir os documentos a
seguir, independentes de já possuírem ou não o Certificado de Registro Cadastral - CRC:
8.2.1. Habilitação Jurídica;
8.2.2. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista;
8.2.3. Qualificação Técnica;
8.2.4. Qualificação Econômica e Financeira.
8.3. A HABILITAÇÃO JURÍDICA será comprovada, mediante:
8.3.1. Em qualquer das hipóteses anexar a Célula de Identidade/RG e CPF do representante
dos sócios;
8.3.2. No caso de empresário individual: Inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.3.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
8.3.4. No caso de sociedades civis: inscrição do ato constitutivo, no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
8.3.5. No caso de sociedades comerciais: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social
em vigor, devidamente registrado;
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8.3.6. No caso de sociedades por ações: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em
vigor, devidamente registrado acompanhada de documentação de eleição de seus
administradores;
8.3.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: Decreto
de autorização, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
8.3.8. No caso de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP: Certidão
expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme
o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos do artigo 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento
Nacional de Registro do Comércio – DNRC;
8.3.9. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual (CCMEI), na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja
aceitação

ficará

condicionada

à

verificação

da

autenticidade

no

sítio

www.portaldoempreendedor.gov.br;
8.4. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
8.5. A demonstração da legitimidade do signatário da proposta se dará mediante apresentação da
seguinte documentação:
8.5.1. No caso de Procurador:
8.5.1.1. Instrumento de mandato público, ou;
8.5.1.2. Instrumento de mandato particular, assinado pelo representante legal da empresa,
com firma reconhecida em Cartório, juntamente com:
a) Documento de constituição da empresa e alterações, conforme o caso, em
atendimento ao art. 28 da Lei 8.666/93, onde se verifique que o sócio subscritor possui
legitimidade para outorgar a procuração referida.
b) Célula de Identidade/RG e CPF do procurador.
8.5.2. No caso de sócio-gerente:
8.5.2.1. Documento de constituição da empresa e alterações, no qual estejam expressos
poderes para exercer direitos e assumir obrigações decorrentes de tal investidura.
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8.6. A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA será comprovada mediante a
apresentação dos seguintes documentos:
8.6.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através do
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita Federal
do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situação cadastral ativa para com a Fazenda
Federal;
8.6.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ou Estadual, relativo à
sede ou domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
8.6.3. Prova de regularidade com a FAZENDA FEDERAL do domicílio ou sede do licitante,
mediante a apresentação da:
8.6.3.1. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa,
relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente
a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
8.6.4 Prova de Regularidade com a FAZENDA ESTADUAL do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da:
8.6.4.1. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa,
expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Estadual;
8.6.4.2 Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à
Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.
8.6.4.2.1 Quando a prova de regularidade de que trata subitem 8.6.4, for comprovada
mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente
essa informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição.
8.6.5. Prova de Regularidade com a FAZENDA MUNICIPAL do domicílio ou sede da licitante,
mediante a:
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8.6.5.1. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa,
expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Municipal;
8.6.5.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de Dívida
Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.
a) Quando a prova de regularidade de que trata subitem 8.6.5, for comprovada mediante
a apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa
informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição.
8.6.6. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal
– CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
8.6.7. Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, de Débitos
Trabalhistas - CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, comprovando a inexistência
de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei nº 12.440/2011 e
Resolução nº 1470/2011/TST.
8.6.8. As Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedor
Individual - MEI deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, social e trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restrição, sob pena de inabilitação.
8.6.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa, conforme Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela LC
147/2014;
8.6.8.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 8.6.8.1
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em Lei,
sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
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8.7. A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA dos licitantes deverá ser comprovada através de:
8.7.1. As empresas, cadastradas ou não no Cadastro de Fornecedores do PORTAL DE
COMPRAS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM deverão comprovar a qualificação
técnica, por meio de:
8.7.1.1. No mínimo, 01 (um) Atestado(s) ou Declaração(ões) de Capacidade Técnica,
expedidos por pessoas jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter o licitante
fornecido satisfatoriamente os materiais ou serviços pertinentes e compatíveis com o objeto
desta licitação. Podendo ser exigido em diligência da proposta melhor classificada, que
apresente cópia autenticada do contrato de fornecimento de materiais ou de prestação de
serviço ou da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), que deram origem ao Atestado.
8.7.1.1.1. Se o atestado for emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá constar o
reconhecimento de firma em cartório do titular da empresa que firmou a declaração.
8.7.1.1.2. Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu próprio nome, nem
qualquer outro em desacordo com as exigências do Termo de Referência.
8.8. A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
8.8.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou Extrajudicial),
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta)
dias consecutivos anteriores a data de apresentação da proposta de preço, salvo se a mesma
trouxer consignado o seu prazo de validade.
8.8.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis (Termo de Abertura e Termo de
Encerramento do Livro Diário) referentes ao último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, que comprove a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta.
8.8.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade;
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8.8.3. A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada
através de índice financeiro utilizando-se as fórmulas abaixo, cujos resultados deverão estar
de acordo com os valores estabelecidos.

𝐈𝐋𝐂 =

Ativo Circulante
≥ 1,00
Passivo Circulante

𝐈𝐋𝐆 =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
≥ 1,00
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

𝐈𝐒𝐆 =

Ativo Total
≥ 1,00
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

8.8.3.1. O Índice de Liquidez Corrente – ILC (corresponde ao quociente da divisão do
Ativo Circulante pelo Passivo Circulante) deverá ser igual ou maior que 1,0.
8.8.3.2. O Índice de Liquidez Geral – ILG (corresponde ao quociente da divisão da soma
do Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o
Exigível a Longo Prazo) deverá ser igual ou maior que 1,0.
8.8.3.3. O Índice de Solvência Geral – ISG (corresponde ao quociente da divisão do Ativo
Total pela Soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo) deverá ser igual ou
maior que 1,0.
8.9. As empresas cadastradas ou não no Cadastro de Fornecedores do PORTAL DE COMPRAS DO
MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM que apresentarem resultado menor do que o exigido, quando de
sua habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, Capital Mínimo ou
Patrimônio Líquido Mínimo no valor de 10% (dez por cento) do valor máximo da contratação admitido
a atualização para a data de apresentação da proposta através de índices oficiais;
8.10. As empresas com menos de 01 (um) exercício financeiro, devem cumprir a exigência deste
subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura;
8.11. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
8.11.1. Publicados em Diário Oficial ou;
8.11.2. Publicados em jornal de grande circulação ou;
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8.11.3. Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;
8.11.4. Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, acompanhada obrigatoriamente
dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário.
8.11.5. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial,
a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente
registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado;
8.11.6. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real deverá apresentar juntamente com
o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED
CONTÁBIL, nos termos da IN RFB nº 1.420/2013, 1.422/2013 e alterações;
8.11.7. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido deverá apresentar
juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil
digital – SPED CONTÁBIL, caso se enquadre nas hipóteses previstas nos termos do inciso II,
do art. 3º da IN RFB nº 1.420/2013 e alterações.
8.12. Os documentos relativos à proposta readequada, bem como os documentos de habilitação
relacionados nos itens acima deverão ser remetidos em original ou por qualquer processo de cópia
reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou por servidor da Administração, com a devida
identificação deste, desde que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa
oficial, para análise.
8.12.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade
da mesma;
8.12.2. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos;
8.12.3. É vedada a autenticação de cópia simples de documento já autenticado em cartório
(por tabelião de notas ou por oficiais do registro Civil das Pessoas Naturais);
8.12.4. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova;
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8.12.5. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos necessários para verificação, a licitante será inabilitada.
8.13. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar
em nome do licitante, e, preferencialmente, com o número do CNPJ e respectivo endereço,
observando-se que:
8.13.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
8.13.2. Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
8.13.3. Se a licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados
tanto os documentos da matriz quanto os da filial;
8.13.4. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
8.14. Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
8.15. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
8.16. Após a análise dos documentos de habilitação da(s) empresa(s) vencedora(s), além da
informação usualmente contida na Ata da Sessão Pública, os autos do processo serão instruídos com
toda documentação formal pertinente à licitação, bem como, termo de certificação da Pregoeira, para
fins de comprovação do cumprimento dos requisitos de habilitação pela(s) licitante(s).
8.17. É de exclusiva responsabilidade das empresas licitantes a juntada de todos os documentos
necessários à habilitação.
8.18. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo
administrativo e não será devolvida à licitante.
8.19. Para facilitar o trabalho de análise dos documentos pela Pregoeira, solicita-se às licitantes que
apresentem toda a documentação na ordem estabelecida no edital.
9. DO ENCAMINHAMENTO DOS ORIGINAIS DA PROPOSTA VENCEDORA E DOS
DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS
9.1. A licitante classificada em primeiro lugar ao final da fase de lances, quando convocada pela
Pregoeira, deverá encaminhar a proposta de preços ajustada ao lance final, e todas as
documentações exigidas para habilitação, constante no item 9, e os que não estejam
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contemplados no Cadastro de Fornecedores do PORTAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE
ITAPECURU-MIRIM, em original ou fotocópia autenticada por cartório ou por servidor da
Administração, com a devida identificação deste, desde que conferido(s) com o original, ou publicação
em órgão da imprensa oficial, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da solicitação da Pregoeira,
para o seguinte endereço: Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada na Praça Gomes
de Souza, S/N, Centro, Itapecuru-Mirim/MA, CEP nº 65.485-000.
9.1.1. O não atendimento do prazo disposto no item 9.1 ensejará a desclassificação da
proposta.
9.2. A documentação original da licitante vencedora da fase de lances deve ser encaminhada para o
endereço constante do item 9.1, e atender ao que se segue:
9.2.1. Ser redigida em língua portuguesa, sem alternativas, opções, emendas, ressalvas,
borrões, rasuras ou entrelinhas;
9.2.2. Conter a identificação da licitante, com o número do CNPJ/MF, referência a esta licitação,
endereço completo, número do telefone/fax da empresa, dados bancários (n.º do banco, n.º da
agência bancária, n.º da conta corrente e nome da praça de pagamento), além do nome
completo, RG e CPF, número do telefone (preferencialmente móvel) e endereço eletrônico (email) do representante (responsável) da empresa que irá firmar a contratação (assinar a ata);
9.2.3. Conter a descrição detalhada do(s) objeto(s) ofertado(s), com as especificações e
quantidades do objeto licitado, prazo, locais e condições de entrega e recebimento, de acordo
com o Termo de Referência e apêndices, anexo I deste Edital;
9.2.4. Devendo constar a especificação completa e precisa do(s) objeto(s) ofertado(s),
atendendo a todas as exigências discriminadas no Termo de Referência, anexo I deste Edital,
além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
quando for o caso;
9.2.5. Apresentar preços unitários e totais do(s) objeto(s) ofertado(s), já devidamente
corrigidos, considerando inclusas todas as despesas incidentes sobre o objeto (tributos,
seguros, fretes e encargos de qualquer natureza).
9.2.5.1. Havendo divergência entre preço unitário e total, prevalecerá o unitário e entre o
expresso em algarismo e por extenso, o último.
9.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à contratada, se for o caso.
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9.3.1. Todas as especificações do objeto contidos na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência (se couber), vinculam a Contratada.
10. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO ATO CONVOCATÓRIO
10.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica.
10.1.1. Caberá a Pregoeira, auxiliada pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidir
sobre a impugnação no prazo de até 48h (quarenta e oito horas).
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data
para realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
10.1.3. As impugnações deverão ser anexadas em campo próprio no sistema mediante acesso
ao

sítio

www.licitaitapecurumirim.com.br;

cplitapecuruma@gmail.com

encaminhadas

via

e-mail:

ou por petição protocolada no endereço: Praça Gomes de

Souza, S/N, Centro, Itapecuru-Mirim/MA, CEP nº 65.485-000.
10.1.4. A impugnação deverá conter os seguintes dados do interessado ou de quem o
represente: nome e endereço completos, telefone, data e assinatura do interessado ou de seu
representante, formulação do pedido, com exposição dos fatos e seus fundamentos.
10.1.4.1. A decisão da Pregoeira a respeito da impugnação será publicada no sítio
www.licitaitapecurumirim.com.br.
10.1.5. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar
as falhas ou irregularidades supostamente existentes no ato convocatório até o terceiro dia útil
que anteceder a data de realização do pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto
vício, esta não suspenderá o curso do certame.
10.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a
Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, por
meio do sistema PORTAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM através do sítio
eletrônico www.licitaitapecurumirim.com.br ou via e-mail destinado a CPL, a saber:
cplitapecuruma@gmail.com.
10.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
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10.4. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Pregoeira serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.
11. DOS RECURSOS
11.1. Declarada a vencedora, a Pregoeira abrirá o prazo de 30min (trinta minutos), quando, a partir
de então, dentro deste prazo estipulado, qualquer licitante poderá, imediatamente, em campo próprio
do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por qual(is) motivo(s).
11.1.1. Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
11.1.2. Nesse momento, a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.
11.2. A falta de manifestação motivada da licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito, podendo a Pregoeira adjudicar o objeto do certame e a licitante declarada
vencedora e, posteriormente, encaminhar os autos a autoridade competente para homologação.
11.2.1. Para efeito do disposto no item anterior, manifestação imediata é aquela efetuada via
eletrônica - internet, no período máximo de 01h (uma hora) após a Pregoeira comunicar aos
participantes, por meio do sistema eletrônico, o resultado da classificação final; e manifestação
motivada é a descrição sucinta e clara do fato que motivou a licitante a recorrer.
11.3. Uma vez admitido o recurso, a recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis
para apresentar as Razões, pelo sistema eletrônico PORTAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE
ITAPECURU-MIRIM e via email: cplitapecuruma@gmail.com em extensão “pdf”, ficando as
demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem Contrarrazões também pelo
sistema eletrônico PORTAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM e via email:
cplitapecuruma@gmail.com em extensão “pdf”, também em 03 (três) dias úteis, que começarão
a contar concomitantemente com o prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
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11.4. O(s) recurso(s), porventura interposto(s), terá(ão) efeito suspensivo, nos termos do art.109, §2º
da Lei n.º 8.666/93 e, será(ão) dirigido a Pregoeira, a qual poderá reconsiderar sua decisão, em até
03 (três) dias úteis.
11.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.
11.7. Não serão conhecidos os recursos interpostos, sem manifestação prévia, em formulário próprio,
no ato da sessão pública e, fora dos respectivos prazos legais, bem como os que não contiverem a
identificação ou assinatura do responsável legal ou representante da empresa.
11.8. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Comissão
Permanente de Licitação-CPL, localizada na Praça Gomes de Souza, S/N, Centro, Itapecuru-Mirim,
CEP nº 65.485-000.
12. DA CONTRATAÇÃO
12.1. Quando da necessidade de contratação, os órgãos públicos participantes do Contrato deverão
consultar o PORTAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM ou o Órgão
Gerenciador para obter a indicação do fornecedor, bem como os quantitativos a que este ainda se
encontra obrigado.
12.2. O fornecedor estará obrigado a retirar as respectivas Notas de Empenho e a celebrar os
Contratos ou instrumentos equivalentes que poderão advir, nas condições estabelecidas neste Edital,
observado o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação.
12.2.1. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado
e aceito pela Administração.
12.3. A recusa injustificada do fornecedor beneficiário em retirar a Nota de Empenho e assinar o
Contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
12.3.1. O Contrato Administrativo poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais
como carta-contrato, nota de empenho de despesa ou autorização de compra, conforme dispõe
o art. 62, da Lei federal n° 8.666/93.
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12.4. O fornecedor que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do Contrato, bem como a manter atualizada, durante a execução do
Contrato, toda documentação de habilitação exigida na licitação.
12.5. O fornecedor deverá entregar os materiais, rigorosamente dentro dos prazos estipulados no
instrumento do contrato celebrado e de acordo com as especificações técnicas exigidas neste Edital,
bem como com as condições que constam de sua proposta.
12.6. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo não superior a 30 (trinta) dias,
contados a partir da efetiva entrega dos produtos e/ou prestação serviços, com aceitação, mediante
apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada, assinada e datada por quem de direito, por meio
de ordem bancária emitida em nome do Contratado, para crédito na conta corrente por ele indicada,
uma vez satisfeitas às condições fixadas neste Edital e seus Anexos.
12.6.1. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de
liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas ao Contratado ou inadimplência
contratual.
12.7. O contratado deverá manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, devendo esta ser
demonstrada por meio da seguinte documentação:
a) Certidão Negativa de Débito, Dívida Ativa da União;
b) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
d) Outros que sejam necessários para a realização do certame.
12.8. A Nota Fiscal que for apresentada com erro, será devolvida ao contratado para retificação e
reapresentação.
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº. 8.666/1993, da Lei nº. 10.520/2002, a
licitante/Adjudicatária, que:
a) Não assinar o contrato, quando convocada pelo setor competente para celebração do
mesmo;
b) Apresentar documentação falsa;
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c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
f) Cometer fraude fiscal;
g) Fizer declaração falsa;
h) Ensejar o retardamento da execução do certame;
13.2. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a
assinar o instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes chamadas na
ordem crescente de preços para negociação, sujeitando-se o proponente desistente às seguintes
penalidades:
a) impedimento de licitar e contratar com o Município de Itapecuru-Mirim, pelo prazo de até 05
(cinco) anos;
b) multa de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.
13.3. O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a Contratada
à aplicação das seguintes multas de mora:
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto
em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;
b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em
atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do
valor do contrato.
13.4. Além das multas aludidas no item anterior, a Contratante poderá aplicar as seguintes sanções
à Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do
Contrato:
a) advertência escrita;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município de ItapecuruMirim pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
d) suspensão temporária de participação’ em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
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perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.
13.5. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” poderão ser aplicadas conjuntamente com a
prevista na alínea “b”, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis;
13.6. Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das
penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a
proposição.
13.7. A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses
legais, quando:
a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e
aceito;
b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela contratante;
c) descumprir os prazos e condições previstas neste Edital.
13.8. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data
da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.
13.9. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da
Contratada, amigável ou judicialmente.
13.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no PORTAL DE COMPRAS DO
MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM, e no caso de suspensão de licitar, a CONTRATADA deverá ser
descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais
cominações legais;
13.11. Aplicar-se-á advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;
13.12. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Administração Pública, ou ainda, quando for o caso, serão
inscritos na Dívida Ativa do Estado e cobrados judicialmente;
13.13. O Gestor responsável, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade;
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13.14. Tais penalidade poderão ser aplicadas tanto no decurso do certame como no âmbito contratual,
a depender do momento da infração cometida.
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. É facultado a Pregoeira, em qualquer fase da licitação, promover diligências e/ou solicitar
parecer técnico de pessoa integrante ou não do quadro da Administração Municipal, para esclarecer
ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta/documentação. Nesse caso, a adjudicação somente
ocorrerá após a conclusão da diligência promovida.
14.2. A Secretaria Municipal de Saúde poderá revogar a presente licitação por razões de interesse
público, derivados de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
14.3. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão:
a) a anulação do procedimento licitatório não gera obrigação de indenizar, ressalvado o direito
do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento
do contrato;
b) a nulidade do procedimento licitatório induz à nulidade do Contrato ou instrumento
equivalente, ressalvado, ainda, o dispositivo citado na alínea anterior;
c) no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
14.4. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
14.5. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
o Município de Itapecuru-Mirim não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
14.6. Ao interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou
indenização, poderá ser adiada a data da abertura desta licitação e alteradas as condições do
presente Edital.
14.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
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subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja
comunicação da Pregoeira em contrário.
14.8 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das
propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas e os documentos de
habilitação.
14.9. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse
público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a segurança da contratação.
14.10. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º 10.520/2002, do
Decreto Municipal nº 760/2020, Decreto Municipal nº. 574/2017, dos Decretos Federais nº 7.892/2013
e 10.024/2019, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e,
subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame.
14.11. O resultado desta licitação será comunicado mediante publicação na Imprensa Oficial
Municipal.
14.12.Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o dia
do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na
Comissão Permanente de Licitação-CPL.
14.13. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no site
www.licitaitapecurumirim.com.br e na Comissão Permanente de Licitação-CPL, situada na
Praça Gomes de Souza, S/N, Centro, Itapecuru-Mirim/MA, CEP nº 65.485-000.
14.13.1. As eventuais alterações e esclarecimentos aos termos do Edital serão disponibilizados
na página www.licitaitapecurumirim.com.br ; e na sede da CPL.
14.14. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Itapecuru-Mirim, Estado
do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
14.15. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO I
ANEXO II

Termo de Referência
Contrato
Itapecuru-Mirim/MA, 28 de setembro de 2021.
__________________________________________
Secretária Municipal de Saúde-SEMUS
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2021 - SEMUS
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1.

DO OBJETO

1.1. O objeto do presente processo é a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, Tipo “D”, para
atender as necessidades do município de Itapecuru-Mirim/MA.
2.

JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO DO OBJETO

2.1. Tal aquisição tem por objetivo atender a demanda do município de Itapecuru-Mirim, que
possui a população estimada em 2020 de 68.723 habitantes, segundo dados do IBGE, população
essa na sua grande maioria que necessita dos serviços públicos de saúde que o município
oferece, os quais são cobertos por uma rede assistencial que vai da atenção básica aos
atendimentos especializados de média complexidade.
2.2. Visando melhorias no atendimento em saúde da população municipal, faz-se necessário a
aquisição de veículos ambulância, não só para atender as urgências, bem como, para garantir o
translado dos usuários atendidos nas unidades de saúde, que são encaminhados para o
Hospitais de referência da região.
2.3. Salientamos que com aquisição de tal veículo (ambulância), proporcionará acesso aos
serviços, de humanização e melhorias na qualidade dos serviços oferecidos a população do
município.
2.4. Tal veículo, aumenta a produtividade dos servidores e, consequentemente, melhora a
entrega dos serviços de saúde pública solicitados, atendendo ao princípio da eficiência;
3. DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO
ITEM
01

DESCRIÇÃO
Ambulância tipo D, conforme
item 3.1

QUANTIDADE
2

UNIDADE
UNIDADE

3.1. DISCRIMINAÇÃO DETALHADA
AMBULÂNCIA TIPO “D”
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Veículo tipo furgão com carroceria em aço e original de fábrica, de teto alto, zero km, adaptado
para ambulância PADRÃO SAMU 192, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros
cúbicos no total, com porta lateral deslizante e portas traseiras. Motorização mínima: Motor
Dianteiro; 4 cilindros; turbo com intercooler; Combustível Diesel; Potência de pelo menos 100 cv;
Torque mínimo de 24 kgfm³; Cilindrada mínima = 2.000 cm³; Sistema de Alimentação = Injeção
eletrônica; Capacidade mínima = 70 litros. Freios e Suspensão: Conforme linha de produção.
Transmissão: Mínimo de 5 marchas à frente e 1 marcha à ré. Demais equipamentos obrigatórios
exigidos pelo CONTRAN, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO e em conformidade com o
PROCONVE.
ESTRUTURA: cabine e carroceria serão as originais do veículo, construídas em aço. Altura interna
mínima de 1.800 mm no salão de atendimento (compartimento de carga), com capacidade
volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, 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 1.650 mm, com dispositivo automático para mantê-las abertas, impedindo seu
fechamento espontâneo no caso do veículo estacionar em desnível. Portas em chapa, com
revestimento interno em poliestireno, com fechos, tanto interno como externo, resistentes e de
aberturas de fácil acionamento. A altura interna do veículo deverá ser original de fábrica, sem que
seja
alterada
a
parte
construtiva
da
ambulância.
SISTEMA ELÉTRICO: Será o original do veículo, com montagem de sistema secundário com
bateria adicional; a alimentação deverá ser feita por duas baterias, sendo a do chassi original do
fabricante e uma outra, independente, para o compartimento de atendimento; O sistema elétrico
deverá estar dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados (do veículo
e equipamentos), quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga
no alternador, fiação ou disjuntores; O compartimento de atendimento e o equipamento elétrico
secundário devem ser servidos por circuitos totalmente separados e distintos dos circuitos do
chassi da viatura. O painel elétrico interno, localizado na parede sobre a bancada próxima à
cabeceira do paciente, deverá possuir uma régua integrada com no mínimo oito tomadas, sendo
quatro tripolares (2P+T) de 110V (AC), duas 5V(DC) padrão USB e duas para 12V(DC); as
tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de
Oxigênio. Tomada externa (tripolar) para captação de energia instalada na parte superior do lado
esquerdo
do
veículo.
ILUMINAÇÃO INTERNA: A iluminação do compartimento de atendimento do veículo deve ser de
dois tipos: Natural - mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo (cabine e carroceria);
e Artificial - deverá ser feita por no mínimo seis luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínimo
de
200
mm,
em
modelo
LED.
ILUMINAÇÃO EXTERNA: A iluminação externa deverá contar com holofotes tipo farol articulado
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regulável manualmente na parte traseira e nas laterais da carroceria, com acionamento
independente e foco direcional ajustável 180º na vertical;
Sinalização Acústica e Luminosa de Emergência: Sinalizador frontal principal: sinalizador principal
do tipo barra em formato linear, de arco ou similar, com módulo único e lente inteiriça ou múltiplas
lentes e módulos, com comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.300 mm, instalada no
teto da cabine do veículo. Sinalizadores Frontais secundários: Deverá ter 02 sinalizadores
estroboscópicos intercalados nos faróis dianteiros. Deverá ter 04 sinalizadores na cor vermelho
rubi, distribuídos pelas grades frontais (inferior e/ou superior) de acordo com o "design" do veículo,
que possam ser acionados em conjunto com o sistema de sinalização principal; Sinalizadores
laterais: Três sinalizadores pulsantes intercalados, de cada lado da carroceria da ambulância,
sendo dois vermelhos e uma central na cor cristal; Sinalizadores Traseiros: Dois sinalizadores na
parte traseira da ambulância na cor vermelha. Sinalização acústica: Sinalizador acústico com
amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínimo de quatro tons distintos,
sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100
dB @13,8 Vcc; Estes equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra
forma de sinal que interfira na recepção de sinais de rádio ou telefonia móvel; Os comandos de
toda a sinalização visual e acústica deverão estar localizados em painel único, na cabine do
motorista, permitindo sua operação por ambos os ocupantes da cabine, e o funcionamento
independente do sistema visual e acústico. SISTEMA DE OXIGÊNIO: O veículo deverá possuir
um sistema fixo de Oxigênio e ar comprimido, além de ser acompanhado por um sistema portátil
de oxigenação. Sistema fixo de Oxigênio e ar comprimido (redes integradas ao veículo): contendo
dois cilindros de oxigênio e um cilindro de ar comprimido de no mínimo 16 litros cada, localizados
na traseira da viatura, do lado esquerdo, entre o armário e a porta traseira, em suportes individuais
para os cilindros, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações
e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes; Na região da
bancada, ao lado da cabeceira do paciente deverá existir uma régua quádrupla com duas saídas
de oxigênio e duas saídas de ar comprimido, oriundo dos cilindros fixos, composta por estrutura
metálica resistente, com fechamento automático, roscas e padrões conforme ABNT. Sistema
portátil de Oxigênio completo: contendo cilindro de Oxigênio de alumínio de no mínimo 0,5 m3 / 3
litros, com válvula redutora com manômetro, fluxômetro, saída para aspiração com válvula
reguladora e circuito do paciente. VENTILAÇÃO: A adequada ventilação do veículo deverá ser
proporcionada por janelas e ar condicionado. A climatização do salão de atendimento deverá
permitir o resfriamento e o aquecimento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido com
o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado,
ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido
um sistema com aquecimento e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561 e sua
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capacidade térmica deverá ser com mínimo de 30.000 BTUs, possuir unidade condensadora de
teto, visando melhor eficiência. BANCOS: Na cabine, bancos no padrão da montadora para o
motorista e um passageiro, ambos com cintos de três pontos. No salão de atendimento cintos subabdominais, sendo o da cadeira do médico retrátil. Paralelamente à maca, um banco lateral
escamoteável, tipo baú, de tamanho mínimo de 1,83 m, que permita o transporte de no mínimo de
três pacientes assentados ou uma vítima imobilizada em prancha longa, dotado de três cintos de
segurança e que possibilite a fixação da vítima na prancha longa ao banco. O encosto do banco
baú deverá ter no máximo 70 mm de espessura. Este banco tipo baú deve conter um orifício com
tampa, na base inferior, que permita escoamento de água quando da lavagem de seu interior. Na
cabeceira da maca, localizado entre a cabine e a maca, ao longo do eixo desta, voltado para a
traseira do veículo, deverá haver um banco, de projeto ergonômico, com sistema giratório de 360
graus e com travamento de pelo menos 6 posições equidistantes a fim de promover total
segurança ao ocupante, ajuste em nível e distância adequado para permitir que um profissional
de saúde ofereça cuidados à vítima incluindo acesso a vias aéreas. MACA: Maca retrátil,
totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento;
com no mínimo 1.900 mm de comprimento, 550 mm de largura e capacidade para pacientes de
até 300 kg (testada com no mínimo 900kg), com a cabeceira voltada para frente do veículo; com
pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais
resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios; com trava de
segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição
estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento
da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da
maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa.
Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas,
que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida
de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso
mínimo de 100 kg. Uma vez dentro do veículo, esta maca deve ficar adequadamente fixa à sua
estrutura, impedindo sua movimentação lateral ou vertical quando do deslocamento do mesmo.
Deverá ter no mínimo espaços entre os armários e balcões localizados em ambos os lados da
ambulância, sendo no mínimo 100 mm para o armário lateral esquerdo e no mínimo 500 mm para
a base / cobertura da caixa de roda traseira direita. O sistema que fixa a maca ao assoalho da
ambulância deverá ser montado de maneira a permitir o escoamento de líquidos no assoalho
abaixo da maca evitando-se o seu acúmulo. Acompanham: colchonete, confeccionado em espuma
ou similar, revestido por material resistente e impermeável, sem costuras ou pontos que permitam
entrada de fluidos ou secreções; demais componentes ou acessórios necessários a sua perfeita
utilização. CADEIRA DE RODAS: Cadeira de rodas, dobrável; para pacientes adultos; estrutura
_______
Rua Salomão Fiquene, S/N, Centro, Itapecuru-Mirim/MA, e-mail: cplitapecuruma@gmail.com

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
confeccionada em alumínio; com estrutura reforçada; assento e encosto destacáveis para limpeza,
confeccionados em material resistente e impermeável; rodas com pneus de borracha. Medidas
aproximadas quando fechada: 105 x 45 x 15 cm. PRANCHA/MACA DE RESGATE E
SALVAMENTO: Deverão haver duas pranchas de resgate e salvamento com as seguintes
especificações: cada sistema será composto de: (I) 01 unidade de prancha longa, confeccionada
de material totalmente impermeável, plástico ou polietileno, não dobrável, lavável; (II) 01 par de
blocos para uso adulto e (III) 01 par de blocos para uso infantil, os blocos deverão ser
confeccionados de material resistente, impermeável, lavável, livre de tecidos, costuras ou velcros;
(IV) Tirante da testa: (V) Tirante do queixo; (VI) 03 unidades (01 na cor vermelha, 01 na cor amarela
e 01 na cor preta) de cinto confeccionado em polipropileno com fecho de engate rápido na cor
preta confeccionado em nylon, nas medidas de 1,60m de comprimento, por 5 cm de largura cada;
(VII) 03 cintos de segurança de nylon nas cores vermelho, amarelo e verde com fivelas nas cores
preta em polipropileno resistente com costura em X, de comprimento 1.600 mm e largura de 50
mm; (VIII) Cinto modelo aranha: confeccionado em fitas de polipropileno na largura de 50 mm.
DESIGN INTERNO E EXTERNO: A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de
atendimento deverá considerar os seguintes aspectos Design Interno: Deve dimensionar o espaço
interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos,
equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. Os materiais fixados na
carroceria da ambulância (armários, bancos, maca) deverão ter uma fixação reforçada de maneira
que, em caso de acidentes, os mesmos não se soltem. Paredes: As paredes internas deverão ser
revestidas de material lavável e resistente aos processos de limpeza e desinfecção comuns às
superfícies hospitalares podendo ser em compensado naval revestido com placas de PRFV
(plástico reforçado com fibra de vidro) laminadas, ou PRFV com espessura mínima de 3mm
moldada conforme geometria do veículo ou Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS) com espessura
mínima de 3mm e todos materiais devem estar em conformidade com a resolução do Contran
Resolução Nº 498, de 29 de Julho de 2014. As arestas, junções internas, pontos de oxigênio
fixados na parede do interior do salão de atendimento deverão ter um sistema de proteção, e
deverá ser evitado as formações pontiagudas, a fim de aumentar a segurança e favorecer a
limpeza. Balaústre: Deverá ter dois pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos
posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo confeccionado em
alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto e com dois
sistemas de suporte de soro deslizável. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido
com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável,
antiderrapante mesmo quando molhado. Janelas: Com vidros translúcidos, opacos ou jateados e
corrediços em todas as 3 portas de acesso ao compartimento traseiro, que permitam ventilação;
Armários: Conjunto de armários para a guarda de todo o material de emergência utilizado no
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veículo. Armários com prateleiras internas, laterais em toda sua extensão em um só lado da viatura
(lado esquerdo). Deverá ser confeccionado em compensado naval revestido interna e
externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). O projeto dos móveis deve
contemplar o seu adequado posicionamento no veículo, visando o máximo aproveitamento de
espaço, a fixação dos equipamentos e a assepsia do veículo. Todas as gavetas e portas devem
ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento
do veículo. Todas as prateleiras deverão ter batentes frontais, até mesmo nos armários com
portas, a fim de dificultar que os materiais caiam quando o veículo estiver em movimento. Bancada
para acomodação dos equipamentos, permitindo a fixação e o acondicionamento adequado dos
equipamentos, com batente frontal e lateral de no mínimo 50 mm e borda arredondada. Os
armários internos deverão ter as dimensões descritas abaixo o mais aproximadas possíveis
dependendo da disponibilidade do veículo: (I) 01 armário para guarda de materiais com portas
corrediças em policarbonato, bipartidas, com batente frontal de 50 mm, medindo 1,00 m de
comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,375m; (II) 01 armário para guarda
de materiais com divisórias tipo prateleiras, com tirantes em nylon de retenção, para evitar que o
material ali acomodado caia durante o deslocamento, com batente frontal de 50 mm Medindo,
cada prateleira, 1,00 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,375 m;
(III) 01 armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm,
para apoio de equipamentos e medicamentos, com 1,60 m de comprimento por 0,40 m de
profundidade, com uma altura de 0,75 m; (IV) 02 gavetas localizadas junto à divisória, abaixo do
armário com portas corrediças e acima do alojamento da cadeira de rodas; (V) 01 bagageiro
superior para materiais leves, com no mínimo 1,50 m de comprimento, 0,40 m de largura, com
uma altura de 0,30 m. DEMAIS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS COM
A AMBULÂNCIA: 01 Extintor de Pó ABC de 6 kg; 03 Cones de segurança para trânsito, com altura
entre 700 e 760 mm e base com lados de 400 (+ ou - 20) mm, em plástico, na cor laranja, com
faixas refletivas, de acordo com normas da ABNT; 01 Lanterna portátil à bateria e com carregador
anexo.
4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Secretaria Municipal de Saúde
Recursos: Royalties da Vale
Dotação 44.90.52
Equipamentos e Materiais Permanentes
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5. EXECUÇÃO DO CONTRATO E DO PRAZO DE FORNECIMENTO
5.1. A empresa contratada deverá fornecer novo zero km, realizando a entrega no local
determinado.
5.2. O veículo deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias úteis, no pátio da Secretaria Municipal
de Saúde, localizada na Rua Salomão Fiquene, s/nº, Centro, na cidade de Itapecuru, Maranhão,
CEP-65.485-000 de acordo com a requisição de entrega, pelo Fiscal de Contrato.
5.3. Fica a cargo da Contratante a movimentação do veículo até o local designado pelo servidor
responsável pelo recebimento.
5.4. O(s) veículo(s) será(ão) aceito(s), da seguinte forma:
5.4.1. Provisoriamente: pelo Fiscal de Contratos, para efeito de posterior verificação da
conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência
5.4.2. Definitivamente: em até 24 (vinte e quatro) horas após verificação de qualidade e
quantidade e consequente aceitação pelo requisitante e pelo responsável do Departamento de
Contratos. O veículo deverá estar de acordo com as especificações constantes no Termo de
Referência.
6. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
6.1. O contrato terá vigência da data de sua assinatura por 12 (doze) meses, nos moldes do
artigo 57, caput, da Lei nº 8.666/93.
7. DAS PENALIDADES
7.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato
ou deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Secretaria Municipal
de Saúde, e será descredenciado do Cadastro de Fornecedores da Secretaria Municipal de Saúde,
pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência
e das demais cominações legais.
7.2. O contratado sujeitar-se-á, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela
Administração, execução parcial ou inexecução da obrigação, de acordo com os Artigos 86 a 88,
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da Lei 8.666/93 e do Artigo 7º, da Lei 10.520/02, após o prévio processo administrativo e
garantida a ampla defesa e o contraditório constitucionais, às seguintes sanções, graduadas,
conforme a gravidade da infração:
7.3. Advertência a ser aplicada pela contratante, por escrito, independente de outras sanções
cabíveis, quando houver afastamento das condições contratuais ou condições técnicas
estabelecidas, inclusive das recomendações ou determinações da fiscalização da Secretaria
Municipal de Saúde - SEMUS;
7.4. Multas – na seguinte forma:
a) de 0,2% (dois décimos de ponto percentual) do valor do material não entregue, por dia de atraso,
no caso de descumprimento do prazo previsto para entrega;
b) de 0,2% (dois décimos de ponto percentual) do valor total da Nota de Empenho, no caso da
recusa injustificada em assinar o contrato e / ou recebimento do empenho no prazo previsto;
c) de 0,5% (meio ponto percentual) do valor total da proposta, no caso de cancelamento do item,
após a emissão do Empenho;
d) de 1,0% (hum por cento) do valor total da proposta, no caso de cancelamento da Nota de
Empenho;
e) de 1,5% (hum e meio por cento) do valor total do contrato, no caso de inexecução parcial ou
total do objeto contratado.
7.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, pelo período de até 02 (dois) anos, caso o licitante
incorra em qualquer das hipóteses estabelecidas no Artigo 7º, da Lei 10.520/02 enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição e caso ocorra duas advertências.
7.6. Declaração da inidoneidade para licitar ou contratar com a Secretaria Municipal de Saúde SEMUS a ser aplicada se o contratado incorrer nos casos previstos no Artigo 88, da Lei 8.666/93:
a)

tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de qualquer tributo;
b)

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

c)

demonstrar não possuir idoneidade para contratar com administração em virtude dos atos

ilícitos praticados.
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7.7. Atrasos cujas justificativas sejam aceitas pela contratante e comunicadas antes dos prazos
de entrega consignados no contrato ou documento equivalente, poderão a critério desta, ser
isentas total ou parcialmente da multa.
7.8. As penalidades serão registradas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal e,
no caso de impedimento de licitar e contratar com a administração, o contratado será
descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital, contrato, nota de
empenho e demais cominações legais.
8. LOCAL DE ENTREGA DO VEÍCULO E DA NOTA FISCAL:
8.1. O veículo que for empenhado para ser entregue pelo fornecedor vencedor do processo
licitatório deverá ser entregue juntamente com a nota fiscal no prédio da Secretaria Municipal de
Saúde, localizada à Rua Salomão Fiquene, s/nº, Centro, na cidade de Itapecuru-Mirim/MA, CEP:
65.485-000.
9.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto e, ainda:
9.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na
qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
garantia;
9.1.2. Disponibilizar toda a literatura técnica (como manual de serviço, catálogo de peças, manual
de operação e manutenção) em língua portuguesa.
9.2. Disponibilizar canal direto para contato do cliente com o fabricante (como SAC, 0800, fale
conosco ou similar) em língua portuguesa.
9.3. Executar todos os serviços com mão-de-obra qualificada, devendo respeitar a normas
técnicas da ABNT, Normas MERCOSUL, Normas ISO, ou equivalente.
9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
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9.5. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência,
o objeto com avarias ou defeitos;
9.6. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
9.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.8. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
9.9. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto do Contrato;
9.10. Promover o fornecimento dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância
às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;
9.11. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE,
atendendo prontamente a quaisquer reclamações;
9.12. Responder integralmente pelos danos causados ao patrimônio da Prefeitura Municipal de
Itapecuru-Mirim/MA em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não
se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do
acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;
9.13. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas
decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou
prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações
judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao
cumprimento do contrato.
9.14. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados
à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
9.15. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação
deste processo licitatório;
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no contrato;
10.2. Efetuar inspeção com a finalidade de verificar o fornecimento do produto e o atendimento
das exigências;
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10.3. Exercer fiscalização e supervisão do objeto, através de comissão/servidor especialmente
designado, podendo sustar, recusar o produto que não esteja de acordo com as condições e
exigências especificadas neste Termo;
10.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
10.5. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas disposições deste Termo, podendo aplicar as
penalidades previstas em lei pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas ou fornecimento
insatisfatório dos produtos;
10.6. Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da empresa que ensejaram sua
contratação, notadamente no tocante a qualificação técnico-econômico-financeira, bem como as
condições de habilitação exigidas na licitação (art. 55, XIII, da Lei n° 8666/93), podendo ser
dispensadas somente aquelas previstas em atos legais;
10.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste termo;
10.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
11. DO PAGAMENTO
11.1. O pagamento será efetuado pela Contratante através de TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA à
Contratada, mediante apresentação da Nota Fiscal, em parcela única, no prazo de até 30 (trinta)
dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos itens
executados, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, contendo número do Banco, Agência
e Conta-Corrente.
11.2. A licitante vencedora deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a
comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente:
a. Certidão de Regularidade com o FGTS;
b. Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal;
c. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
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d. Certidão Negativa de Débitos Municipais;
e. Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
f. Certidão Negativa de Dívida Ativa Estadual.
11.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura, não aceitação dos itens fornecidos ou outra
circunstância que desaprove a liquidação da despesa, ou ainda não acompanhada das certidões
previstas nas letras a, b, c, d, e, do subitem 11.2, a mesma ficará pendente e o pagamento
sustado até que a Contratada aplique as medidas saneadoras necessárias.
12. DO FISCAL DO CONTRATO
12.1. O fiscal do contrato será um funcionário designado pela Contratante, para
acompanhamento e fiscalização na entrega dos produtos adquiridos mediante atesto na nota
fiscal/fatura, sendo esta condição indispensável a que se processe o pagamento.

APROVADO
---------------------------------------------------------------------------------Analita de Jesus Castro Fonseca
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2021 - SEMUS
ANEXO ÚNICO– TERMO DE REFERÊNCIA

COTA DE AMPLA DISPUTA
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

UNIDADE

01

Ambulância tipo D, conforme
item 3.1

2

UNIDADE

VALOR MÁXIMO ESTIMADO

R$733.300,00
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2021 - SEMED
ANEXO II
CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ____/2021
CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE ITAPECURUMIRIM/MA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS, E A EMPRESA
________________, NA FORMA ABAIXO:
O MUNICIPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ sob o nº 05.648.696/0001-80, sediado na Praça Gomes de Souza, S/N, Centro, CEP nº 65.485000 nesta cidade, doravante denominada CONTRATANTE, por intermédio da Secretaria Municipal
de Saúde-SEMUS, neste ato representada pela Secretária Municipal, Analita de Jesus Castro
Fonseca e pelo Ordenador de Despesas-Decreto Municipal nº 018/2021 de 05 de janeiro de 2021, o
Secretário Municipal da Receita, Orçamento e Gestão, Luciano da Silva Nunes, e a empresa
_______________________________, com sede na __________________, inscrita no CNPJ sob o
nº _____________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
______________________________, RG nº __________ SSP/__, CPF nº _______________, têm,
entre si, ajustado o presente Contrato de Fornecimento, resultante do Pregão Eletrônico nº
006/2021, formalizada nos autos do Processo Administrativo n° 107/2021 - SEMUS, com
fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Municipais nº. 547/2017 e, subsidiariamente, na
Lei Federal n° 8.666/1993 e alterações posteriores, aplicando-se as demais normas regulamentares
pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente Contrato tem por objeto Aquisição de ambulâncias tipo furgão com carroceria em
aço original de fábrica, adaptado para padrão SAMU 192 ‘D’ 0 km, de interesse da Secretaria
Municipal de Saúde.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO
2.1. A CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente Contrato e aos
documentos adiante enumerados, colacionados ao Processo Administrativo nº 107/2021-SEMUS e
que são partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição:
a) Termo de Referência;
b) Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2021;
c) Proposta de Preços da CONTRATADA e demais documentos apresentados no
procedimento da licitação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
3.1. O presente Contrato rege-se pelas seguintes normas:
a) Constituição Federal de 1988;
b) Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, bem como suas alterações posteriores;
c) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006 e alterações;
d) Decreto Municipal nº 547, de 12 de setembro de 2017;
e) Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2021 e seus anexos;
f) Demais normas regulamentares aplicáveis à matéria;
3.2. Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições deste
Contrato e as disposições dos documentos que o integram, deverá prevalecer o conteúdo das
cláusulas contratuais.
3.3. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na
Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em
especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR
4.1. O valor deste Contrato é de R$ ________ (____________), não se obrigando a CONTRATANTE
a demandar todos os quantitativos previstos neste instrumento, conforme Proposta de Preços abaixo:
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ESPECIFICAÇÃO
UNID
QUANT FABRICANTE/
PREÇO
UNITÁRIO
MARCA

PREÇO
TOTAL

VALOR TOTAL
4.2. No valor acima estão incluídos todas os custos diretos e indiretos, tributos, contribuições,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
4.3. O preço permanecerá fixo e irreajustável durante a vigência do presente Contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:
PODER

02- PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE

10 122 0008 2074 0000- MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. MUN.
DE SAÚDE

ELEMENTO DE DESPESA

4.4.90.52.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

FONTE RECURSO

ROYALTIES

FICHA

278

( x ) Reforçado mediante abertura de crédito suplementar
( ) Valor não reforçado

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
6.1. O prazo de vigência deste Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigorará até
__/__/202_, condicionada sua eficácia após a publicação do seu extrato na imprensa oficial.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO DO OBJETO
7.1. Os materiais serão fornecidos de acordo com a necessidade demandada pela Contratante
ficando a beneficiária obrigada durante a vigência da Ata a atender aos pedidos formulados em
conformidade com os quantitativos estimados e preços registrados.
_______
Rua Salomão Fiquene, S/N, Centro, Itapecuru-Mirim/MA, e-mail: cplitapecuruma@gmail.com

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
7.2. Os materiais serão entregues no prazo de até 05 (cinco) úteis, contados do recebimento da
Autorização de Fornecimento.
7.3. O prazo de entrega poderá ser excepcionalmente prorrogado à critério da Administração.
7.4. Os materiais serão entregues no local indicado na Autorização de Fornecimento.
7.5. A entrega deverá ocorrer em dia e horário de expediente da CONTRATANTE, de segunda a
sexta-feira, de 08:00 às 12:00 e das 14h00 às 17h, podendo ocorrer excepcionalmente aos sábados,
domingos e feriados.
7.6. No ato de entrega dos materiais deverá ser apresentada a Nota Fiscal e cópia da Autorização de
Fornecimento.
7.7. O armazenamento e o transporte dos materiais deverão atender às especificações determinadas
pela legislação e estar acondicionados em embalagens de fábrica, compatíveis e lacradas pelo
próprio fabricante.
7.8. É de inteira responsabilidade do fornecedor no momento da entrega, o descarregamento dos
materiais no local determinado pela CONTRATANTE.
7.9. A simples entrega dos materiais não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá após a
vistoria e comprovação da conformidade pela CONTRATANTE.
7.10. Não serão aceitos materiais que apresentem avarias de qualquer natureza, vícios de qualidade
ou quantidade decorrentes de fabricação ou de transporte inadequado.
7.11. Não serão aceitos materiais diferentes das especificações estabelecidas neste Termo de
Referência e na Proposta de Preços da CONTRATADA.
7.12. Por ocasião do fornecimento, os materiais deverão ser entregues de acordo como solicitado
pela CONTRATANTE e atender às exigências no que diz respeito a prazos de entrega e de controle
de qualidade, atentando-se, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII da Lei Federal
no 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor e nos seus demais dispostos.
CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1. O recebimento dos produtos será efetuado por servidor designado pela CONTRATANTE.
8.2. A simples entrega do material não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá somente
após a vistoria e comprovação de conformidade, observados os seguintes procedimentos:
I. Recebimento Provisório: os produtos serão recebidos provisoriamente pela fiscalização no
ato da entrega, mediante Recibo, para efeito de verificação quanto à quantidade, qualidade e
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conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, na Proposta de
Preços da CONTRATADA e na respectiva Autorização de Fornecimento, bem como
atendimento das obrigações estipuladas neste Contrato Administrativo;
II. Recebimento Definitivo: os produtos serão recebidos definitivamente após a verificação
pela fiscalização quanto à quantidade, qualidade e conformidade do material, bem como o
cumprimento do prazo de entrega, mediante “Termo de Recebimento”, que deverá ser
expedido no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data do Recibo que formalizar o
Recebimento Provisório.
8.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, nem a ético-profissional
pela sua perfeita execução deste Contrato.
8.4 O aceite/aprovação do material pela Administração não exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA, especialmente quanto a vícios de quantidade ou qualidade do material ou
disparidades com as especificações estabelecidas no Termo de Referência, verificadas,
posteriormente, garantindo-se à Administração Pública Municipal as faculdades previstas no Art. 18,
da Lei Federal nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor.
8.5. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade
dos materiais entregues.
CLÁUSULA NONA – DA RECUSA E SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO
9.1. A CONTRATADA deverá substituir, no todo ou em parte, às suas expensas, os materiais:
a) reprovados no recebimento provisório, quando o objeto fornecido estiver em desacordo com as
especificações contidas no Termo de Referência, na Proposta de Preços da CONTRATADA e
na respectiva Autorização de Fornecimento;
b) que apresentem vício redibitório que os torne impróprios ou inadequados ao uso a que se
destinam, dentro do prazo de validade.
9.2. Em caso de recusa do material será lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignarão as
desconformidades, devendo o material ser substituído pela CONTRATADA no prazo de até 02 (dois)
dias úteis, contados a partir do recebimento da Notificação.
9.2.1. Caso a substituição do material recusado não ocorra no prazo determinado será considerada
inexecução contratual e a CONTRATADA estará sujeita à aplicação das sanções previstas neste
Contrato.
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9.3. A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos decorrentes da substituição, inclusive as
despesas de remoção e do transporte.
9.4. O vício redibitório poderá ser identificado após o recebimento definitivo.
9.5. No ato de recebimento do novo material, a fiscalização realizará as verificações quanto aos
critérios de qualidade técnica, prazos, custos e demais indicativos previstos no Termo de Referência,
conforme Cláusula Nona deste Contrato.
9.6. Caso a substituição do material recusado não ocorra no prazo determinado no item 10.2, a
CONTRATADA ficará sujeita à aplicação de multa por atraso na entrega e demais sanções previstas neste
Contrato e será considerada inexecução contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
10.1. A CONTRATADA responderá solidariamente com os fornecedores do material (fabricante,
importador ou distribuidor) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que o torne impróprio ou
inadequado à utilização a que se destina ou que lhe diminua o valor, assim como por aqueles
decorrentes da disparidade com as indicações constantes da embalagem/manual, aplicando-se as
disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal nº 8.078/1990.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
11.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem
como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das
sanções administrativas cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DOS MATERIAIS
12.1. O prazo de garantia dos materiais não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir
da data de assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo.
12.4. As garantias dos materiais devem compreender a entrega, substituição e remoção dos materiais
fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE e
impõe a substituição do material.
12.3. A CONTRATADA responderá solidariamente com os fornecedores dos materiais (fabricante)
pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que tornem os materiais irrecuperáveis, impróprios ou
inadequados à utilização a que se destinam, aplicando-se subsidiariamente o art. 12 da Lei Federal
nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
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12.4. A garantia não será prestada nos casos excepcionais em que ficar comprovado e devidamente
atestado pela CONTRATANTE que a impropriedade no material decorreu de armazenamento
inadequado pela CONTRATADA, mau uso, caso fortuito, força maior ou qualquer outra causa que
não seja originada por defeito de fabricação ou que a CONTRATADA não seja direta ou indiretamente
responsável.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
13.1. Dentre outras atribuições decorrentes da celebração da contratação para fornecimento de
materiais, a CONTRATADA, obriga-se a:
a) Fornecer os materiais em conformidade com as especificações, quantidade, qualidade, prazos
e demais condições estabelecidas no Termo de Referência e na Proposta de Preços da
Contratada;
b) Entregar os materiais no local indicado na Autorização de Fornecimento.
c) Responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores dos materiais (fabricante, importador
ou distribuidor) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne impróprios ou
inadequados à utilização a que se destinam;
d) Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da contratação;
e) Identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos materiais;
f) Comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados
bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
g) Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais fornecidos, sob pena de responder pelos
danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros;
h) Arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga,
encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias
e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento;
i) Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança da repartição pública
onde serão entregues os materiais;
j) Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina
do trabalho;
k) Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à
execução do fornecimento, como única e exclusiva empregadora;
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l) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço,
por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
m) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos materiais, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela
Administração;
n) Manter durante a validade da Ata, enquanto condição para futuras e eventuais contratações,
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
14.1. A CONTRATANTE, por intermédio do Órgão Participante, obriga-se a:
a) Emitir a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento quando de eventuais e futuras
aquisições;
b) Acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos materiais por intermédio de servidor especialmente
designado;
c) Receber os materiais em conformidade com as especificações, quantidade, qualidade, prazos
e demais condições estabelecidas no Termo de Referência e na Proposta de Preços da
CONTRATADA;
d) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos materiais;
e) Notificar a CONTRATADA, para a substituição de materiais reprovados no recebimento
provisório, conforme Termo de Recusa;
f) Notificar a CONTRATADA, para a substituição de materiais que apresentarem vícios
redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, conforme
Termo de Recusa;
g) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA de acordo com a forma e prazo estabelecidos,
observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
h) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos
materiais;
i) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados
da CONTRATADA;
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j) Propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo
descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA;
k) Fiscalizar para que, durante a validade da Ata, sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PAGAMENTO
15.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data de
assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo dos materiais, desde que não haja fator
impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante apresentação de Nota Fiscal, acompanhada dos
seguintes documentos:
a) Cópia da Nota de Empenho
b) Cópia da Autorização de Fornecimento;
c) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, a qual se refira às contribuições previdenciárias e as de terceiros;
d) Certidão Negativa de Débitos Fiscais junto à Fazenda Estadual;
e) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;
f) Certidão Negativa de Débitos Fiscais junto à Fazenda Municipal;
g) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal;
h) Certificado de Regularidade do FGTS;
i)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

15.2. A Nota Fiscal será conferida e atestada pelo servidor responsável pelo recebimento dos
materiais, que também deverá conferir toda a documentação constante no item anterior.
15.3. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta
corrente por ela indicada.
15.4. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo para
pagamento passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.
15.5. Em caso de ausência ou irregularidade nas Certidões de regularidade fiscal e trabalhista, o
prazo de pagamento será contado a partir da sua (re)apresentação, devidamente regularizadas.
15.6. A Administração se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o objeto
não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.
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15.7. A Administração poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela CONTRATADA.
15.8. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração
se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicação das seguintes fórmulas:
I = (TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a
CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente,
a Lei Federal nº 8.666/1993.
16.2. Aplicando-se o disposto no art. 86 da Lei Federal nº 8.666/1993, o atraso injustificado na entrega
ou substituição dos materiais de consumo sujeitará a CONTRATADA às seguintes multas de mora:
a) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total dos
materiais entregues com atraso, até o limite de 10% (dez por cento);
b) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total dos
materiais reprovados no recebimento provisório ou que apresentem defeito de fabricação ou
impropriedades, até o limite de 10% (dez por cento).
16.3. Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, além das multas aludidas no item anterior, a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;
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c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade.
16.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com a
prevista na alínea “b”.
16.5. Caberá à fiscalização propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório
circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.
16.6. Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e
publicação na imprensa oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das
penalidades de advertência e multa de mora.
16.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, contados da data
da notificação, em conta bancária a ser informada pela Contratante.
16.8. Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração
ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO
17.1. A rescisão deste Contrato ocorrerá nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei Federal n° 8.666/1993.
17.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a
CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem
prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.
17.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a CONTRATANTE;
c) judicialmente, nos termos da legislação.
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17.4. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, será esta
ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos
pagamentos devidos pela execução do presente Contrato até a data da rescisão.
17.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos
decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, além das sanções
previstas neste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO
18.1. O extrato deste Contrato será publicado pela CONTRATANTE, conforme dispõe o Art. 61, §
único, da Lei Federal n° 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
19.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, da Comarca de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão,
para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste Contrato.
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a
seguir firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Itapecuru-Mirim/MA, _____ de ____________ de 2021.

CONTRATANTE
CONTRATADA
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