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PROCESSO ADMINISTATIVO Nº037/2019 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 025/2019 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE - BA, por seu Pregoeiro, designado através do 

Decreto nº 1172, de 02 de janeiro de 2019, torna público para conhecimento dos interessados 

que na data, horário e local indicados fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na 

forma ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrição contida neste 

Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, de 2002, Lei 

Complementar nº 123, de 2006, Lei Complementar nº 147 de 2014 e subsidiariamente à Lei 

nº 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste 

Edital e seus Anexos. 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

DIA: 23 de abril de 2019 

HORÁRIO: 09h (horário de Brasília/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 

CÓDIGO UASG: 453288 

SEÇÃO I – DO OBJETO 

1. A presente licitação tem como objeto a Aquisição de 01 (uma) Unidade Móvel de 

Saúde, tipo van de transporte sanitário com capacidade mínima de 07 pessoas acessibilidade 

para 01 cadeirante, conforme Proposta MS n° 11418.700000/1180-02, atendendo às 

especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência.  

1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto 

descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, 

prevalecerão as últimas. 

SEÇÃO II – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2. A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 190.000,00 

(cento e noventa mil reais), conforme o orçamento estimativo constante do Anexo I – Termo 

de Referência. 

3. Os recursos orçamentários para fazer face a aquisição estão consignados no 

Orçamento Municipal na seguinte dotação: 

Poder: EXECUTIVO 

Órgão: 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Unidade Orçamentária: 05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Unidade Executora: 05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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Funcional: 10.541.0006-4.011 Gestão das Ações de Convênios da Saúde 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 

Fonte de Recursos: 23 - Transferências de Convênios - SAÚDE 

SEÇÃO III – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

4. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente 

credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o 

sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br.  

4.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste 

Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas 

junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu 

funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua 

correta utilização. 

4.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade 

exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por 

seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

5. Não poderão participar deste Pregão: 

5.1. empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o 

Município de São Félix do Coribe-BA, durante o prazo da sanção aplicada; 

5.2. empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida sua reabilitação; 

5.3. empresário impedido de licitar  e contratar com o Município de são Félix do 

Coribe-BA, durante o prazo da sanção aplicada; 

5.4. empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto 

no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98; 

5.5. empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 

da Lei nº 8.429/92; 

5.6. quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei 

nº 8.666/93; 

5.6.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 

8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das 

pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, 
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pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da 

licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.  

5.7. sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

5.8. empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível 

com o objeto deste Pregão; 

5.9. empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação 

judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou 

incorporação; 

5.10. sociedades 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; 

5.11. consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

SEÇÃO IV – DA VISTORIA 

6. Não se exigirá que a licitante realize vistoria do local de entrega do bem. 

SEÇÃO V – DA PROPOSTA 

7. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente 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. 

7.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o 

valor unitário ofertado para o item, já considerados e inclusos todos os 

tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do 

objeto. 

7.2. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências do Edital. 

7.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de 

inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

7.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte 

deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do 

art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 

7.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 

conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou 

mailto:adm@saofelixdocoribe.ba.gov.br
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empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste 

Edital. 

8. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

8.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação 

da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 

8.2. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada. 

8.3. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando 

constatar que a avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 

22, § 2º, do Decreto n.º 5.450/2005, irá perdurar por mais de um dia. 

8.3.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, 

mensagens às licitantes informando a data prevista para o início da 

oferta de lances. 

9. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura 

da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

9.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para 

contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

SEÇÃO VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

10. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá 

na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

11. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes 

ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema 

eletrônico. 

12. Cabe 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

13. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 

motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 

neste Edital. 

14. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 
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SEÇÃO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

15. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances 

sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas 

do horário e valor consignados no registro de cada lance. 

16. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e 

registrado no sistema. 

17. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante. 

18. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

19. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 

serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear 

qualquer alteração. 

20. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo 

valor seja manifestamente inexeqüível. 

21. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o 

sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo 

recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

22. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após 

comunicação expressa às participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

23. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, 

com antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência. 

24. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso 

de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 

(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente 

encerrada a fase de lances. 

SEÇÃO IX – DA NEGOCIAÇÃO 

25. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha 

apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado 

para a contratação. 

25.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelas demais licitantes. 

SEÇÃO X – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

26. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar 

a proposta de preço adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo de 03 (três) horas, 

mailto:adm@saofelixdocoribe.ba.gov.br
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contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no 

sistema Comprasnet. 

26.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 

Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a 

qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

26.1.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão 

ser encaminhados ao Departamento de Licitações e Contratos da 

Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe-BA, situado no Prédio 

Sede da Prefeitura, Rua Lourencio Pereira, nº 77, Centro, CEP 

47665-000, São Félix do Coribe-BA.  

26.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação 

indicada nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções 

previstas neste Edital. 

27. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à 

compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com 

as especificações técnicas do objeto. 

27.1. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 

pessoal do Município de São Félix do Coribe ou, ainda, de pessoas físicas ou 

jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

27.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, 

inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

27.3. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais 

ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

27.4. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao 

estimado ou com preços manifestamente inexeqüíveis. 

27.4.1. Considerar-se-á inexeqüível a proposta que não venha a ter 

demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que 

comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes 

com os de mercado do objeto deste Pregão. 

27.5. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais 

falhas apontadas pelo Pregoeiro.  

SEÇÃO XI – DA HABILITAÇÃO 

28. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) 

e da documentação complementar especificada neste Edital. 
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29. Realizada a habilitação parcial no SICAF, será verificado eventual descumprimento 

das vedações elencadas na Condição 4 da Seção III – Da Participação na Licitação, mediante 

consulta ao: 

29.1. SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar 

eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 

29.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no 

endereço eletrônico 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

29.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no 

endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis. 

30. As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade 

empresária licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário. 

31. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação.  

32. Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação no 

certame, a habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação da seguinte 

documentação complementar:  

32.1. Na hipótese de haver documentos com prazo de validade vencido junto ao 

SICAF, as licitantes classificadas deverão apresentar a documentação 

correspondente com prazo de validade em vigor; 

32.2. Tendo em vista a necessidade de lançamentos futuros no Sistema SIGA do 

TCM/BA, faz-se necessários o envio de certidões de regularidade fiscal e 

trabalhista pela licitante vencedora, devendo a mesma deverá encaminhar ao 

Pregoeiro, cópia dos seguintes documentos: 

32.2.1. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

I. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal 

Jurídica (CNPJ). 

II. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 

municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual. 

III. No caso de empresário individual: inscrição no Registro 

Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 

respectiva sede. 

mailto:adm@saofelixdocoribe.ba.gov.br
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IV. Em se tratando de MEI - Microempreendedor Individual: 

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. 

V. 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. 

VI. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo 

no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 

acompanhada de prova da indicação dos seus administradores. 

VII. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e Ato de 

Registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

VIII. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e Ato de 

Registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

32.2.2. RELATIVOSÀ REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

I. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal por 

meio da apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos 

ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos 

a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União e débitos relativos 

às contribuições previdenciárias e às de terceiros, expedida pela 

Secretaria de Receita Federal do Brasil, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional. 

II. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual por 

meio da apresentação de Certidão Negativa ou Positiva, com 

efeito de Negativa, expedida pela Secretaria Estadual da 

Fazenda do domicílio tributário da licitante. 

III. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal por 

meio da apresentação de certidão negativa ou positiva com 

efeito de negativa, relativa aos tributos municipais, expedida pela 

Secretaria Municipal sede da licitante. 
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IV. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço por meio da apresentação do Certificado de 

Regularidade do FGTS (CRF). 

V. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 

negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 

1º. de maio de 1943 (www.tst.jus.br/certidão). 

33. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

33.1.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação 

judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor 

da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na 

própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias 

contados da data da sua apresentação. 

33.1.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais 

de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

33.1-2.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por 

outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional 

de Contabilidade. 

33.1-2.2. 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. 

33.1-2.3. A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da 

seguinte forma: 

33.1-2.3.1.  No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis, publicados no Diário 

Oficial do Estado/Distrito Federal ou, se houver, do Município da sede 

da empresa. 

33.1-2.3.2. No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia 

autenticada das páginas do Livro Diário, contendo Termo de Abertura, 

Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de 

Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial e, no caso 

de sociedades simples (cooperativas), no cartório competente. 

33.1-2.3.3. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos 

Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das 

fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial. 
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LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG = 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC = 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

33.1-2.3.4. Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez 

por cento) do valor estimado da contratação, quando qualquer dos 

índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados 

pelo SICAF, for igual ou inferior a 1. 

  

34. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: 

34.1.1. Um ou mais atestado(s) ou declaração de capacidade técnica, expedido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o fornecimento de 

no mínimo: 01 (um) veículo adaptado 0km para no mínimo 05 pessoas 

compatível em características em conformidade com o objeto do presente edital.  

35. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 

35.1.1. Alvará de funcionamento e Localização, relativo à sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade; 

35.1.2. Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial ou equivalente, 

em conformidade com a IN DNRC nº 103/2007, art. 8º, com data de emissão não 

superior a 30 (trinta) dias da data fixada para realização do certame, caso 

seja beneficiária dos benefícios da lei complementar 123/2006. 

36. Em se tratando de documentos emitidos via internet, sua veracidade será 

confirmada através de consulta realizada nos sítios correspondentes, e se apresentados de 

outra forma, poderão ser em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente ou por membro da Comissão de Pregão Presencial e Eletrônico do Município de 

São Félix do Coribe / BA ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. 

37. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 

certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes. 

38. Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos 

em conjunto com a proposta de preços indicada na Condição 26, em arquivo único, por meio 

da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, no mesmo prazo estipulado na mencionada 

condição.  
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38.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 

Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a 

qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

38.1.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão 

ser encaminhados ao Departamento de Licitações e Contratos da 

Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe, situado no Prédio Sede 

da Prefeitura, Rua Lourencio Pereira, nº 77, Centro, CEP 47665-000, 

São Félix do Coribe - BA.  

38.2. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em 

nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. 

38.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 

acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor 

juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no 

cartório de títulos e documentos. 

38.4. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua 

portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados 

ou registrados em cartório de títulos e documentos. 

38.5. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade 

fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria 

natureza, são emitidos somente em nome da matriz. 

38.6. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, 

para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou 

parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa. 

38.6.1. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação 

do resultado da fase de habilitação. 

38.6.2. A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da 

administração pública, quando requerida pela licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

38.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição 

anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

39. Se a proposta não for aceitável, se a licitante não atender às exigências de 

habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na 

ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital. 

40. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será 

declarada vencedora. 
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SEÇÃO XIV – DA AMOSTRA  

41. Não se exigirá que a licitante vencedora entregue para teste amostra do bem. 

SEÇÃO XV – DO RECURSO 

42. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o 

qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, 

manifestar sua intenção de recurso. 

42.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a 

adjudicar o objeto à licitante vencedora. 

42.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, 

motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

42.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as 

razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, 

ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar 

contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr 

do término do prazo da recorrente. 

43. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica a vista dos 

autos do Processo Administrativo n° 037/2019 franqueada aos interessados.  

44. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro 

serão apreciados pela autoridade competente. 

45. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

SEÇÃO XVI – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

46. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver 

recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

47. A homologação deste Pregão compete ao Prefeito Municipal. 

48. O objeto deste Pregão será adjudicado por item à licitante vencedora. 

SEÇÃO XVII – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

49. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será 

convocada para assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de 

decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

49.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem 

apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja 

pertinente e compatível com os termos deste Edital. 
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50. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por 

igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde 

que ocorra motivo justificado e aceito pelo MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE-BA, por 

intermédio do Gestor do Fundo Municipal de Saúde. 

51. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de 

outros meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação. 

SEÇÃO XVIII – DAS SANÇÕES 

52. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX 

DO CORIBE - BA e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 

prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais 

cominações legais, nos seguintes casos: 

52.1. cometer fraude fiscal; 

52.2. apresentar documento falso; 

52.3. fizer declaração falsa; 

52.4. comportar-se de modo inidôneo; 

52.5. não assinar o contrato no prazo estabelecido; 

52.6. deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

52.7. não mantiver a proposta; 

52.8. não entregar amostra. 

53. Para os fins daSubcondição52.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos 

nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

SEÇÃO XIX – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

54. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão 

mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico 

prefeiturasfc.licita@gmail.com, pelo fax: 0**77 3491-2921 ou por petição dirigida ou 

protocolada na Sede da Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe - BA, no endereço: Rua 

Lourencio Pereira, nº 77 - Centro, das 08: 00h âs 12:00 e das 14:00h às 18:00h. 

55. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a 

impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  

56. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a 

realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 
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57. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias 

úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço 

eletrônico prefeiturasfc.licita@gmail.com. 

58. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão 

disponibilizadas no sistema eletrônico para os interessados. 

SEÇÃO XX – DISPOSIÇÕES FINAIS 

59. O Prefeito Municipal compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou 

inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado. 

59.1. A anulação do Pregão induz a do contrato. 

59.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser 

ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

60. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste 

Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido 

apresentados para fins de classificação e habilitação. 

61. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

61.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados 

na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento 

deste Pregão. 

62. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de 

certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 

24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, 

dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

63. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, 

prevalecerão as últimas. 

64. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por 

conveniência do MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE - BA, sem prejuízo do disposto no 

art. 4, inciso V, da Lei nº 10.520/2002. 

SEÇÃO XXI – DOS ANEXOS 

65. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

65.1. Anexo I – Termo de Referência; 
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65.2. Anexo II – Minuta do Contrato; 

SEÇÃO XXII – DO FORO 

66. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Santa 

Maria da Vitória - BA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja 

 

São Félix do Coribe - BA, 05 de março de 2019. 

 

 

 

 

Jutaí Eudes Ribeiro Ferreira 

Prefeito Municipal 

Benjamin Francisco Dourado 

Pregoeiro 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. OBJETO 

A presente licitação tem como objeto a Aquisição de 01 (uma) Unidade M´vel de 

Saúde, tipo van de transporte sanitário com capacidade mínima de 07 pessoas acessibilidade 

para 01 cadeirante, conforme Proposta MS n° 11418.700000/1180-02, atendendo às 

especificações constantes deste Termo de Referência. 

2. ORÇAMENTO ESTIMADO 

Item Equipamentos Quant. 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor 

Total (R$) 

01 

VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO (01 

CADEIRANTE) DE ACORDO COMA RESOLUÇÃO 

CONTRAN 316/09. 

Veículo Tipo Van Fabricação Nacional. 

- Utilitário Zero km ano/modelo 2019/2019. 

- Distância entre eixos: Min. 3665MM. 

- Tração: 4x2. 

Movida a diesel S-10. 

- Motor com potência mínima de 130CV. 

- Na cor branca. 

- Câmbio manual de no mínimo 5 (cinco) marchas a 

frente e 1(uma) ré. 

- Com as especificações seguintes: ar condicionado, 

vidros elétricos nas portas dianteiras, trava elétrica, 

com retrovisores elétricos ou com ajustes manuais 

internos, banco do motorista com regulagem de 

altura, apoio de cabeça nos bancos dianteiros, banco 

do passageiro bi posto, cinto de segurança dianteiro 

laterais retrateis com regulagem de altura, 

desembaçador com ar quente, direção hidráulica, 

portas corrediças, freios ABS, air bag, freio a disco 

mínimo nas rodas dianteiras, janela corrediça 2ª fila, 

mola traseira bilamina, som com Rádio/CD/MP3, Tv 

com kit multimídia e demais equipamentos obrigatório 

exigidos pelo CONTRAN. 

- Com capacidade: no mínimo, 07 (sete) lugares + 

01 (um) cadeirante; 

COM SISTEMA DE ACESSIBILIDADE PARA PPD. 

01 190.000,00 190.000,00 
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Onde deverá estar adaptado um kit de plataforma 

elevatória para cadeirante com capacidade de 

elevação, maior ou igual a 250 kg, excetuando a 

massa própria da plataforma de elevação; 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: representante autorizado 

no Estado da Bahia. 

GARANTIA: igual ou superior a 12 (doze) meses de 

garantia total sem limite de quilometragem e 36 (trinta 

e seis) meses para defeitos de fabricação e 

montagem em componentes internos do motor e 

transmissão. 

TOTAL GERAL ESTIMADO 190.000,00 

 

O valor total estimado da contratação é de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). 

 

Conforme considerações e recomendações do Parecer Técnico-Econômico 

MS/SE/DEFNS/CGAFI/COAINF, emitido pelo Ministério da Saúde em 19/09/2018 sobre o 

pleito da Secretaria Municipal de saúde, o preço estimado apresentado na proposta aprovada 

utilizaram como referência o SIGEM – Sistema de Informação e Gerenciamento de 

Equipamentos e Materiais do MS, composta pela RENEM que é a Relação Nacional de 

Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis pelo SUS, bem como, o PROCOT – 

Programa de Cooperação Técnica, que é um banco de dados do Ministério da Saúde, que 

constam informações de pregoes presenciais e eletrônicos, cotações de fornecedores 

especializados, além de pesquisas em sistemas com estimativas de preços de tecnologias 

médicas, como o ECRI Institute.   

3. DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DURANTE A GARANTIA 

3.1. Solicitação, execução e acompanhamento dos serviços de garantia 

3.1.1. O prazo de garantia do veículo será de 12 (doze) meses, sem limite de 

quilometragem, contados a partir do dia útil subsequente à data do recebimento 

definitivo;  

3.1.2. O suporte durante o prazo de garantia será dado na modalidade presencial, e 

deverá ter início no dia útil seguinte ao da verificação do problema do 

equipamento ou componente e notificação à empresa CONTRATADA. A 

CONTRATADA deverá manter central de atendimento para abertura de 

chamados pelo menos no horário de 8 (oito) às 18 (dezoito) horas, de segunda 

a sexta-feira. A central deverá ser acionada, preferencialmente, por meio de 

ligação gratuita, podendo a empresa disponibilizar abertura de chamados pela 

internet; 
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3.1.3. Na abertura do chamado, a CONTRATADA deverá fornecer um número de 

registro/protocolo diferenciado para acompanhamento de cada equipamento; 

3.1.4. A CONTRATADA deverá fornecer número de telefone ou endereço de site na 

internet da central de atendimento para abertura de chamados;  

3.1.5. Os chamados deverão ser atendidos em até 3 (três) dias úteis, contados do 

primeiro dia útil seguinte à abertura do chamado. Findo o prazo, sem a 

resolução do problema, através de técnicos/mecânicos credenciados e 

habilitados pela CONTRATADA que deverá disponibilizar todos os equipamento 

e ferramentas para garantir a execução dos serviços de reparos e consertos, 

sendo por suas custas todas as despesas diretas e indiretas durante todo o 

período de execução do serviço demandado;  

3.1.6. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em 

perfeitas condições de uso para os itens: Motor e sistema de Transmissão, sem 

qualquer ônus adicional para o MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE - BA. 

Nesse sentido, a garantia deve englobar:  

3.1.7. Remoção dos vícios apresentados pelos equipamentos, materiais, peças e 

outros componentes;  

3.1.8. Solução de problemas e esclarecimento de dúvidas de utilização dos 

equipamentos;  

3.1.9. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia 

devem ser substituídas por outras novas, de primeiro uso e apresentar padrões 

de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na 

fabricação do equipamento (peças genuínas);  

3.1.10. Os serviços deverão ocorrer de acordo com o Manual do Proprietário, se 

for o caso, e sob responsabilidade da CONTRATADA, podendo ser 

acompanhada pelo Secretário Municipal de Saúde ou por outro servidor 

designado pelo Prefeito Municipal para esse fim. 

3.1.11. Os serviços poderão ser realizados na Garagem de Veículos e Máquinas 

pesadas, localizada na Sede deste Município ou em oficina da CONTRATADA 

ou Rede por ela credenciada, caso necessário, devendo a Contratada informar 

em relatório a ser aprovado pelo Secretário Municipal de Saúde ou por outro 

servidor designado os motivos do procedimento. 

3.1.12. O veículo após manutenções e reparos deverá ser entregue e testado no 

endereço acima citado. 

4. Local de entrega 
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4.1. A entrega dos veículos, bem como a prestação da respectiva garantia serão 

efetuadas na Sede da Garagem Municipal na Sede do Município de São Félix do 

Coribe / BA ou na Sede da Prefeitura localizada na Rua Lourencio Pereira, nº 77, 

Centro, São Félix do Coribe-BA. 

4.2. O endereço listado no item anterior foi levantado no momento da elaboração do 

Termo de Referência e pode ter sofrido alterações até a execução da entrega, 

devendo a futura Contratada manter contato direto com a Prefeitura para 

confirmações. 

5. Prazo para execução de reparos/manutenções 

5.1. O término do reparo/manutenção do veículo não poderá ultrapassar o prazo de 10 

(dez) dias úteis, caso contrário deverá ser providenciado pela CONTRATADA a 

colocação de veículo equivalente ou de superior, até que seja sanado o defeito do 

equipamento, para não haver interrupção das atividades desenvolvidas pela 

Administração Municipal. 

6. Unidade responsável pela elaboração deste Termo de Referência 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

 

São Félix do Coribe - BA, março de 2019. 

 

 

 

 

MARCOS ATAÍDE DE OLIVEIRA 

Secretário Municipal de Administração  

Responsável pela elaboração do Termo de Referência 
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 

O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, POR 

INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E 

A EMPRESA __________________ PARA O 

FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE PASSEIO. 

CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, entidade de Direito Público interno, 

com sede à Rua Lourencio Pereira, nº 77, Centro - na cidade de São Félix do Coribe, Estado 

da Bahia, inscrita no CNPJ sob o n° 11.418.700/0001-17, neste ato representado pelo o 

Secretário Municipal de Saúde, o Sr. Marcos Ataíde de Oliveira, brasileiro, casado, portador 

do CPF n°470.972.135-15, e Rg.n°8717966 SSP/MG, nomeado pelo o Decreto Executivo 

Municipal n°931 datado de 03 de janeiro de 2017, residente e domiciliado neste Município. 

CONTRATADA: _____________________, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 

______________, estabelecida[inserir endereço completo], representada pelo seu [inserir 

cargo], Senhor(a) ....[inserir nome completo]...., portador(a) da Cédula de Identidade n.º 

_______[inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) n.º 

________________, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por 

[procuração/contrato social/estatuto social]. 

As CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, instruído 

no Processo Administrativo n.º 037/2019 – Processo Licitatório nº 025/2019 -  Pregão 

Eletrônico n.º 002/2019, mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1. O presente contrato tem como objeto o fornecimento de 01 (uma) Unidade Móvel de 

Saúde, tipo van de transporte sanitário com capacidade mínima de 07 pessoas acessibilidade 

para 01 cadeirante, conforme Proposta MS n° 11418.700000/1180-02, incluindo garantia de 

12 (doze) meses, conforme especificações do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 

002/2019. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

1. Atribui-se a este contrato o valor unitário/global de R$ _______ (________), 

correspondente ao fornecimento de 01 (um) veículo, conforme preço e condições 

apresentadas na Proposta Vencedora anexada aos autos do Processo vinculado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

1. A despesa orçamentária da execução deste contrato correrá à conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

Poder:  

ÓRGÃO:  

Secretaria:  

Unidade:   

Projeto Atividade: 

Elemento de Despesa:  

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 

1. O prazo para entrega do objeto é de até 30 (trinta) dias corridos contado da Ordem de 

Fornecimento, acompanhada da Nota de Empenho. 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA  

1.  Com relação ao fornecimento, o prazo de vigência deste contrato é de 60 (sessenta) 

dias contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. 

2. Com relação à garantia, o prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses 

contado a partir do dia útil subsequente à data do recebimento definitivo, sem limite de 

quilometragem. 

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DO OBJETO 

1. O prazo de garantia do objeto é de 12 (doze) meses, a contar do seu recebimento 

definitivo, nos termos do item 4 do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2019. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

1.  Para a presente contratação não será exigida a prestação de garantia financeira pela 

CONTRATADA. 

CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS DAS PARTES 

1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, 

respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 

2. A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas no Anexos I do Edital do Pregão 

Eletrônico n.º 002/2019, deve: 

2.1. nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução 

do contrato; 
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2.2. manter meios de acesso (e-mail, telefone e outras ferramentas de comunicação) 

constante com a Administração através de empregados previamente indicados, 

para atestar o recebimento da ordem de fornecimento e manter informada a 

Contratante sobre prazos e condições de entrega; 

2.3. executar a entrega do veículo conforme especificações deste Termo de 

Referência e de sua proposta, com a alocação de equipamentos e empregados 

necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 

2.2. manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na 

licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato 

impeditivo da manutenção dessas condições; 

2.3. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções; 

2.4. responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou aos seus 

bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

contrato; 

2.5. guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 

2.6. responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a seus aos 

bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

contrato 

2.6. apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio 

de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, 

quando for o caso. 

3. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

3.1. a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 

autorização da CONTRATANTE; 

3.2. a subcontratação para a execução do objeto deste contrato, exceto quanto à 

execução dos serviços de suporte técnico; 

3.3. a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, 

ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em 

comissão, assim como de seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante a vigência deste contrato. 

4. A CONTRATANTE deve: 

4.1. prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA 

para a fiel execução do contrato; 

4.2. receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da 

unidade responsável pelo recebimento; 

4.3. solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do 

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
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CLÁUSULA NONA – DA AVALIAÇÃO E RECEBIMENTO 

1. A verificação técnica e o recebimento definitivo dos equipamentos deverão ocorrer no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados do primeiro dia útil após a entrega do(s) 

equipamento(s). 

2. O recebimento definitivo do(s) equipamento(s) será efetuado pelo Sr. Marcos Ataíde de 

Oliveira – Secretário Municipal de Saúde ou por outro servidor designado pelo Prefeito 

Municipal, que atestará o recebimento e conformidade do objeto com as especificações 

contratadas, para fins de liberação do pagamento das Notas Fiscais/Faturas e do início da 

contagem do prazo da garantia. 

3.  No ato de entrega do objeto, a CONTRATADA deve apresentar documento fiscal 

válido correspondente ao fornecimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e 

fiscalizada pelo (a) titular da Secretaria Municipal de Saúde ou na vagância deste pelo titular 

da Secretaria Municipal de Finanças, Administração e Planejamento ou por representante da 

CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, 

desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

1.1 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 

CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato 

até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 

2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a 

ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da 

possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO 

DO CONTRATO 

1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e 

vincula-se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico n.º 002/2019, constante do Processo 

Administrativo nº 037/2019, bem como à proposta da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

1. A CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado 

do recebimento definitivo dos equipamentos e da apresentação do documento fiscal 

correspondente. 

2. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente 

da CONTRATADA. 

3. Caso a CONTRATADA opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou 

filial) distinto do constante do contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal tanto do 

estabelecimento contratado como do estabelecimento que efetivamente executar o objeto, por 

ocasião dos pagamentos. 

4. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os 

valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela 

CONTRATADA, nos termos deste contrato. 

5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido 

de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa 

nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros 

simples. 

5.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = 

Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o 

pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 

0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES 

1.  Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e 

contratar com O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE / BA e será descredenciada do 

SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão 

unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total 

da contratação, a CONTRATADA que: 

1.1. apresentar documentação falsa; 

1.2. fraudar a execução do contrato; 

1.3. comportar-se de modo inidôneo; 

1.4. cometer fraude fiscal; ou 

1.5. fizer declaração falsa. 

2. Para os fins do item 1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos 

artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

3.  Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 

7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do 
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contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá 

ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens “4”, “5” desta 

cláusula, com as seguintes penalidades: 

3.1.  advertência; 

3.2.  suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com o MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE / BA, por prazo não superior a 

dois anos; 

3.3.  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração 

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no inciso anterior; ou 

3.4.  impedimento de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 

/ BA e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de 

fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo 

prazo de até cinco anos. 

4.  No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 

CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor do 

contrato. 

5.  Além das sanções previstas no contrato, podem ser aplicadas à CONTRATADA, 

garantida prévia defesa, multas na forma que se segue: 

5.1.  em caso de descumprimento do prazo estabelecido para o fornecimento dos 

equipamentos, sem que haja justificativa aceita pela CONTRATANTE, a 

CONTRATADA ficará sujeita à multa equivalente a meio por cento (0,5%) do 

valor unitário do equipamento em atraso, por dia corrido de atraso, até o limite de 

quinze por cento (15%) do valor do equipamento. Após trinta dias corridos de 

atraso, a CONTRATANTE poderá considerar inexecução total do contrato. 

5.2.  em caso de descumprimento do prazo estabelecido para execução dos serviços 

afetos à garantia on-site, sem que haja justificativa aceita pela CONTRATANTE, 

a CONTRATADA ficará sujeita à multa equivalente a meio por cento (0,5%) do 

valor unitário do equipamento, por dia corrido de atraso, por ocorrência, até o 

limite de quinze (15%) do valor do equipamento. Ao final do prazo de trinta dias 

corridos, a CONTRATANTE poderá considerar inexecução parcial do contrato. 

6.  O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 

6.1.  Se os valores das faturas, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a 

importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação 

oficial. 
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6.2.  Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 

CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em 

dívida ativa. 

7.  O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, 

poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos 

enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da 

cidade de Brasília, Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, da 

Constituição Federal. 

 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 

(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são 

assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas 

testemunhas abaixo. 

 

São Félix do Coribe-BA, ___ de _________ de 2019. 

 

 

 

 

Marcos Ataíde De Oliveira 

Gestor do Fundo 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CNPJ: 11.418.700/0001-17 

CONTRATANTE 

...... Responsável ...... 

...... Procurador / Cargo / Função ......  

............RAZÃO SOCIAL...........  

Contratada  

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1ª - ____________________________  2ª - ____________________________ 

Nome:       Nome:   

CPF:       CPF:  
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