
   

 

ESTADO DA BAHIA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUTO SOARES 
Av. José Sampaio, nº 08, 1º andar, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000  
CNPJ 10.367.025/0001-81 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128 
 

 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO - Nº. 016/2022 

 

 
1. Regência Legal 

Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente, Decreto nº 10.024, de 20 
de setembro de 2019, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, Lei Complementar nº 
123/2006 e suas alterações. 
 
2. Unidade Interessada 

Fundo Municipal de Saúde  
 
3. Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº. 016/2022. 

 
4. Processo Administrativo:  Nº 024/2022. 
 
5. Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 

 
6. Objeto  

Seleção das melhores propostas de Preço para Contratação de Empresa do Ramo, para aquisição de AMBULANCIA TIPO "D" DE 
SUPORTE AVANÇADO UTI MÓVEL, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Souto Soares/BA, conforme 
constantes no anexo I deste edital. 
 
7.  Local e data da Sessão Pública do Pregão Eletrônico: 
INÍCIO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 04/07/2022 - 08:00 (Horário de Brasília) 
LIMITE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 14/07/2022 - 09:00 (Horário de Brasília) 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14/07/2022 - 09:00 (Horário de Brasília) 
DATA E A HORA DA DISPUTA: 14/07/2022 - 09:15 (Horário de Brasília) 
LOCAL:www.licitacoes-e.com.br 
NÚMERO LICITAÇÕES-E/BANCO DO BRASIL: Licitação: 947456 
 

 
8. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital. 

Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, na sede da Prefeitura Municipal 
de Souto Soares, na Av. José Sampaio, nº 08, Centro, Souto Soares – BA, CEP 46.990-000, das 08:00 às 12:00 horas, pelo Telefone 
(75) 3339-2150/2128 ou por e-maillicitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br; bem como por consulta ao Diário Oficial do Município e no site 
oficial da Prefeitura (https://www.soutosoares.ba.gov.br).   
 
8.1 A Homologação deste Pregão será divulgada no Diário Oficial do Município de Souto Soares site: 
https://www.soutosoares.ba.gov.br, nos Atos Oficias – Edições do Diário oficial, na Homologação supracitada a empresa 
vencedora será convocada para a formalização da assinatura do instrumento contratual. 
 
8.2. A Licitante vencedora deverá fornecer um e-mail, para que possa receber as ordens de fornecimento, devendo para tanto, 
após o seu recebimento, enviar para o e-mail da Prefeitura Municipal de Souto Soares, acusando do recebimento das 
respectivas Ordens de Fornecimento, colocando a data, horário, carimbo de CNPJ da empresa, nome completo, CPF e RG 
da pessoa que assina o documento.   

 
 PREÂMBULO  

O Município de Souto Soares, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, através do Pregoeiro o Srº Amaury Alves Batista 
Junior, designado pelo decreto GP nº. 222/2022 de 10 de janeiro de 2022 publicada no Diário oficial do Município, torna público para 
conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados, fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo Menor Preço Global, para aquisição de AMBULANCIA TIPO “D” DE SUPORTE AVANÇADO UTI MÓVEL, para atender as 

necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Souto Soares/BA, conforme constantes no anexo I deste edital. 
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I – OBJETO 

1.1 – Seleção das melhores propostas de Preço para Contratação de Empresa do Ramo, para aquisição de AMBULANCIA TIPO “D” 
DE SUPORTE AVANÇADO UTI MÓVEL, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Souto Soares/BA, conforme 
constantes no anexo I deste edital. 
1.2 – Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil e 

as especificações técnicas constantes no Modelo de Proposta de Preço – Anexo II, o licitante deverá obedecer a este último. 

 

II – PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1 – Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema Eletrônico de Licitações 

do Banco do Brasil, por meio do sítio www.licitacoes- e.com.br. 

2.2 Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que está 

ciente e concorda com as condições previstas neste edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

definidos no item “HABILITAÇÃO”. 

2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas 

neste edital. 

2.4 Não poderão participar deste Pregão: 

2.4.1 Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 

2.4.2 Pessoas Físicas, em razão do impacto da contratação nos limites de despesas com pessoal, previstos na Lei Complementar 

nº.101/00; 

2.4.3 Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país; 

2.4.4 Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município (art. 7º da Lei nº 10.520/02) ou suspensas temporariamente 

de participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública (Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93); 

2.4.5 Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

2.4.6 Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou extrajudicial; 

2.4.7 Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Vereadores (cfr. Art. 54, II da Constituição); 

2.4.8 Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade 

Administrativa). 

2.4.9 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº8.666/93. 

2.5 O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante. 

 
III – TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS 

3.1 No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados, será observado o disposto na Lei 

Complementar nº 123/06, notadamente os seus arts. 42 a 49. 

3.2 O enquadramento como microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional 

da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº123/06. 

3.3 Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e não possuírem quaisquer 

dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar declaração em campo próprio do sistema que cumprem os requisitos 

legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar. 

3.4 Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser anexada ao sistema até a data e horário marcados 

para abertura das propostas. 

3.5 A não apresentação da declaração de ME/EPP importará na renúncia ao tratamento consagrado na Lei Complementar nº 123/06. 

3.6 A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só deverá ocorrer após o encerramento dos 

lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no procedimento. 

http://www.licitacoes/
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IV – CREDENCIAMENTO 

4.1 O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio www.licitacoes-e.com.br. 

4.2 O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto ao 

provedor do sistema, onde também deverá informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções 

detalhadas para sua correta utilização. 

4.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade 

técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica. 

4.4 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer transação 

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura de Souto Soares 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.5 A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação 

do credenciado ou em virtude de descredenciamento do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Souto Soares. 

4.6 A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

V – HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes deverão encaminhar (ANEXAR EXCLUSIVAMENTE NO SISTEMA LICITAÇÕES-E) os documentos de Habilitação 

exigidos no edital até a data e hora marcadas para abertura da proposta, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 

recebimento de Propostas de Preços e Documentos de Habilitação conforme (art. 26 do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 

2019). 

5.1.1. Deverá ser anexado os documentos de Habilitação para cada lote que o Licitante deseja concorrer, sob pena de desclassificação 

caso o licitante insira os dados apenas em um lote. Caso a licitante arremate um lote e seja habilitada os lotes subsequentes não 

necessariamente necessitara de análise de habilitação sendo que as documentações do lote arrematado anteriormente serviram como 

parâmetro. 

5.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados: 

5.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de:  

a) registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de documento de identificação com foto do proprietário; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso 

de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; (os documentos em apreço deverão 

estar acompanhados da última alteração contratual). 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; (os documentos em 

apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva). 

d) 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. (os documentos em apreço 

deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva). 

5.2.2. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes Documentos: 

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

b) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;  

c) prova de regularidade conjunta junto à Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, na forma da Lei e com a Procuradoria 

da Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais, de acordo 

com a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº. 1.751, de 02/10/2014, sendo este datado dos últimos 180 (cento e oitenta) dias, desde que 

outro prazo não esteja estipulado neste documento; 

d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de 

Regularidade do FTGS/CRF; 

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de 

Débitos Trabalhistas (CNDT). 

5.2.3. A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes Documentos: 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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a) Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo 

distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria 

Certidão; 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 2021, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa. Esta, conforme o caso, apresentará autenticados, publicação do Balanço ou cópias 

reprográficas das páginas do livro diário, onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos termos 

de abertura e encerramento, registrado na Junta Comercial da sede da licitante, ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, 

todos, obrigatoriamente firmados pelo contador e pelo dirigente/sócio, qualificados, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

c) Quando se tratar de empresa constituída no ano da Licitação, deverá ser apresentado o Balanço de Abertura devidamente 

registrado na Junta Comercial do Estado, acompanhado do Termo de Abertura do Livro Diário. 

d) A boa situação financeira do licitante, será aferida pela observância, dos índices apurados pela fórmula abaixo, cujo cálculo deverá 

ser demonstrado em documento próprio, devidamente assinado por contabilista habilitado, Capital Social mínimo/patrimônio líquido 

de 10% do valor estimado da contratação. 

 

f) ILG – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL >1,00 

g) ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

h) Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

i) ILC – ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE >1,00 

j) ILC = Ativo Circulante 

k) Passivo Circulante 

l) SG – SOLVENCIA GERAL>1,00 

m) SG = ___________Ativo Total______________ 

n) Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

5.2.4. A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes Documentos: 

a). Atestado (s) de Capacidade Técnica fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, compatível em características 

com o objeto licitado, quando for emitido por ente privado deverá este ser preferencialmente com firma reconhecida de quem o 

subscreveu. 

b) Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público devem vir preferencialmente acompanhadas de publicação em Diário 

Oficial, do contrato e/ou extrato do contrato a que se refere o atestado.  

c) Todos os atestados apresentados poderão ser objeto de diligência quanto à sua autenticidade, pelo Pregoeiro, na forma 

estabelecida na Lei. 

d). Os atestados deverão ser apresentados constando as seguintes informações da emitente: papel timbrado, CNPJ, endereço, data 

de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento, bem como conter objeto e o período da contratação. 

e) Caso o atestado apresentado não demostre os elementos de identificação exigidos no item anterior, o licitante deverá informa-los 

por meio de declaração acostado ao mesmo, para fins de diligência, caso seja necessário. 

5.2.4.1. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a regularidade fiscal e trabalhista da matriz 

e da filial. 

5.2.4.2. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser apresentadas dentro do prazo de 

validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos 

últimos 90 dias contados da data da abertura da sessão pública. 

5.2.4.3. As ME/EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº 123/06). 

5.2.4.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
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da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06); 

5.2.4.5. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, nos 

termos do item “REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

Obs. É faculdade da comissão de licitação ou do pregoeiro realizar diligências para verificar a fidedignidade dos documentos 

apresentados pela licitante, conforme previsto no §3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93 

5.2.5. Documentação complementar: 

a) Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, e ao inciso XVIII do art.78 da Lei nº. 

8.666/93, através da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no quadro da empresa, conforme modelo 

em anexo. 

b) Declaração de elaboração independente de proposta, conforme modelo em anexo. 

c) Declaração de tratamento diferenciado e pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, conforme modelo em 

anexo. 

d) Declaração de termo de compromisso  

5.2.5.1. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista neste item deverá comprovar que 

detém poderes para agir em nome do licitante. 

5.2.6. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis. 

5.2.7. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal, tributária e trabalhista emitidas 

pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/02. 

5.2.8. Todos os documentos deverão ser apresentados em conformidade com este edital, caso contrário, o licitante será inabilitado. 

 
VI- IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL 

7.2 Até 03 (Três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar, o ato 

convocatório do pregão. As impugnações só serão aceitas quando protocoladas no setor de licitações desta Prefeitura. 

6.2 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação. 

6.3 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame. 

6.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro até 03 (Três) dias úteis 

anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no 

edital. 

6.5 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

 
VII – PROPOSTA 
7.1. Os licitantes PODERÃO encaminhar (ANEXAR NO SISTEMA LICITAÇÕES-E) a Proposta de Preços até a data e hora marcadas 

para abertura da proposta, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de Propostas de Preços e 

documentos de Habilitação conforme (art. 26 do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019). 

7.2. A proposta conforme anexo II deverá ser inserida diretamente no sistema, sendo necessário conter, obrigatoriamente, 

descrição detalhada do objeto, valor unitário, marca, valor total, razão social e assinatura do licitante, sendo facultado conter 

demais informações que sejam consideradas necessárias para compor a proposta. 

7.2.1. Juntamente à proposta deve-se apresentar CATÁLOGO/FICHA TÉCNICA do veículo e transformação que atendam ao objeto 

transcrito neste termo. 

7.2.2. Apresentar a especificação detalhada de todos os equipamentos que compõe a UTI móvel, juntamente com suas fichas 

técnicas para melhor análise. 

7.3. A proposta descrita no sistema licitações-e deva conter descrição do objeto e marca e não poderá conter a identificação do 

licitante sobre pena de desclassificação. 

7.4. Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e as despesas 

decorrentes da execução do objeto. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ – e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
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– CSLL, que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta apresentada. 

7.5. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo 

deste Edital. 

7.6. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos 

assumidos. 

7.7. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.  

7.8. Cabe ao 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. 

 
VIII - ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

8.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste 

Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br. 

8.2. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens em campo próprio do 

sistema eletrônico. 

 

IX - REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

9.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

9.1.1. Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, não assinar o contrato, ou ainda, quando houver erro na 

aceitação do preço. 

9.1.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou 

em que seja anulada a própria sessão pública. 

9.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

9.2.1. O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas as regras de desempate da Seção “DAS 

REGRAS GERAIS DE DESEMPATE”, será convocado tendo por base o próprio preço que ofereceu na sessão de lances. 

9.2.2. O direito de preferência previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS” deverá ser recalculado levando-se em consideração o lance apresentado pelo licitante 

subsequente. 

9.2.3. Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-se-á, normalmente, nos termos da Seção 

“DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS”. 

9.3. Finalizado o procedimento previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS”, ou inexistindo direito de preferência de ME/EPP ou equiparado, será realizada a negociação 

prevista na Seção “DA NEGOCIAÇÃO”. 

9.4. Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo prazo recursal, nos termos da Seção “DOS 

RECURSOS”, prosseguindo-se, normalmente, com as demais fases previstas neste Edital. 

9.5. A convocação poderá ser por meio do “chat” ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

 

X - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

10.1. Aberta a sessão, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade 

com os requisitos estabelecidos no edital. 

10.2. Desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por 

todos os participantes. 

10.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase 

de lance. 

 

XI - FORMULAÇÃO DE LANCES - MODO DE DISPUTA ADOTADO: ABERTO  

http://www.licitacoes-e.com.br/
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11.1. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez 

minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 

período de duração da sessão pública. 

11.1.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o caput, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente 

sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 

11.1.2. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a cinco (5) segundos e o intervalo entre 

lances não poderá ser inferior a cinco (5) segundos, sob pena de desclassificação da proposta.  

11.1.3. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em 

relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 100,00 (cem reais), sob pena de desclassificação da proposta.  

11.2. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1º, a sessão pública será encerrada 

automaticamente. 

11.3. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto no § 1º, o pregoeiro poderá, 

assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço disposto 

no parágrafo único do art. 7º, mediante justificativa. 

11.4. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com 

os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações e 

quantidades exigidas no Termo de Referência.  

11.4.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

11.4.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema. 

11.4.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de 

aceitação. 

11.10. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

11.11. A troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes se dará exclusivamente via sistema, que disponibilizará campo próprio. 

11.12. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo 

imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

11.13. O lance deverá ser ofertado pelo valor global para o lote. 

11.14. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras 

estabelecidas no Edital. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

11.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

11.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, 

vedada a identificação do licitante. 

11.17. 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. 

11.18. O Pregoeiro deverá 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.  
11.18.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante 

para que seja obtido preço melhor.  
11.18.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.  
11.19. Será declarado arrematante o que apresentar o menor preço global. 
11.20. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro passará ao exame da proposta final 

classificada em primeiro lugar quanto às especificações do produto, compatibilidade do preço proposto em relação ao valor estimado 
para a contratação, e exequibilidade.  
11.21. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do 

Pregão constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade, previstas na legislação 

pertinente. 

 

XII – DESCONEXÃO DO PREGOEIRO 
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12.1. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos 

licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

12.2. No caso da 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 aos participantes no “chat” do sítio www.licitacoes-e.com.br. 

 

XIII - PREFERÊNCIA DAS ME/EPP 

13.1. Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa verificar a ocorrência de um possível empate, 

pois, caso aconteça, serão tomadas as seguintes providências: 

13.1.1. A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser convocado, após o término dos lances, 

para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame em até 05 (cinco) minutos da convocação, 

sob pena de preclusão (Art. 45, inciso I c/c § 3º, da LC nº 123/06); 

13.1.2. A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e atenda as demais exigências previstas neste Edital, terá adjudicado em seu favor 

o objeto licitado (Art. 45, I, da LC nº 123/06). 

13.1.3. Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior, serão convocadas as ME/EPP e 

equiparados remanescentes considerados empatados na ordem classificatória para o exercício do direito de ofertar proposta de preço 

inferior àquela considerada vencedora do certame (Art. 45, II, da LC nº 123/06). 

13.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP e equiparados sejam iguais ou até 

5% (cinco por cento) superiores ao lance mais vantajoso (Art. 44, §§ 1º e 2º, da LC nº 123/06). 

13.3. O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da negociação prevista no item “NEGOCIAÇÃO”. 

13.4. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro. No caso de não haver 

lances e verificada equivalência dos valores constantes das propostas de ME/EPP e equiparados que se encontrem em situação de 

empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta. 

13.5. Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de empate falhar é que o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora, atendidas as demais disposições deste Edital (§ 1º do art. 45 da LC nº 

123/06). 

13.6. O disposto neste item somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por ME/EPP ou 

equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06). 

 

XIV - REGRAS GERAIS DE DESEMPATE 

14.1. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguindo da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, 

de 1993, se não houver licitante que atenda á primeira hipótese. 

14.2. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas cadastradas. 

14.3. Na hipótese do sistema eletrônico não tiver a opção de sorteio eletrônico o mesmo será feito conforme Art. 45. § 2º da Lei nº 

8.666 de 21 de junho de 1993. 

 

XV – NEGOCIAÇÃO 

15.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro deverá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha 

apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para 

a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.  

15.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

 

XVI - ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

16.1. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a 

proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do produto e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado 

para a contratação. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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16.2. O critério de julgamento será o de Menor Preço global.  

16.3. Será desclassificada a proposta final que: 

16.3.1 Contenha vícios ou ilegalidades; 

16.3.2 Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de Referência; 

16.3.3 Apresentar preços finais superiores ao valor máximo obtido pela Administração previamente à Licitação; 

16.3.4 Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis; 

16.3.5 Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos 

custos decorrentes da contratação pretendida; 

16.4. Não se considera inexequível a proposta quando se referir a bens e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 

ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração. 

16.5. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos da Prefeitura Municipal de Souto Soares para orientar sua decisão. Caso o 

Órgão não possua, no seu quadro de pessoal, profissionais habilitados para emitirem parecer técnico, poderá ser formulado por pessoa 

física ou jurídica qualificada. 

16.6. Se a proposta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a subsequente, e assim prosseguindo até a apuração de uma proposta 

que atenda a este Edital. 

16.7. No julgamento das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os licitantes, atribuindo-

lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 

XVII - VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

17.1. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do bem e compatibilidade do preço, o 

pregoeiro verificará, como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, 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 consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) 

17.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de eventual matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU 

nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12 da Lei n°. 8.429/92, 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). 

17.3. Constatada a existência de vedação à participação no certame, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado. 

17.4. Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de participação exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou 

na hipótese de exercício da prerrogativa de efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar nº 123/2006, o Pregoeiro poderá 

consultar o Portal da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), na seção “Despesas – Gastos Diretos 

do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias 

recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar no exercício anterior ou corrente extrapola o faturamento 

máximo permitido como condição para esse benefício. 

17.5. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapola mento do limite legal, o Pregoeiro indeferirá a aplicação do 

tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a 

consequente inabilitação, sem prejuízo das penalidades incidentes. 

17.6. Não ocorrendo inabilitação de que tratam os itens anteriores, o pregoeiro poderá solicitar documentos complementares à 

proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados por meio do sistema 

eletrônico de acordo com o prazo estabelecido no item 18.2 

17.7. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro procederá na forma prevista na Seção “DA REABERTURA 

DA SESSÃO PÚBLICA”. 

17.8. Quando todos os licitantes forem inabilitados, o pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação 

de novos documentos, escoimados das causas referidas no ato de inabilitação. 

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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XVIII - DO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 

VENCEDORA 

18.1. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para 

avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

18.2. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e 

já apresentados, deverão ser apresentados no prazo máximo de 3 (três) horas após solicitação do Pregoeiro. 

18.3. A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor deverá ser enviada por meio do sistema www.licitacoes-e.com.br, 

no prazo máximo de 03 (três) horas, contados da solicitação do Pregoeiro devendo conter descrição detalhada do objeto, 

marca, valor unitário, valor total, razão social e assinatura do licitante, dados bancário e validade mínima de 60 (sessenta) 

dias. 

18.4. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, 

efetuada por Tradutor Juramentado. 

18.5. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão também ser devidamente consularizados. 

 
XIX - RECURSOS 

19.1 O pregoeiro comunicará com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas via chat do sistema eletrônico a data que será 

Declarado o Vencedor. Após Declarado o VENCEDOR, o Pregoeiro abrirá prazo, de 10 (dez) minutos durante o qual, qualquer 

licitante poderá, de forma IMEDIATA e MOTIVADA, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de 

recorrer. 

19.2 Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, os licitantes interessados poderão solicitar ao Pregoeiro o envio 

por meio eletrônico, preferencialmente, ou outro meio hábil, de acordo com os recursos disponíveis no órgão, os documentos de 

habilitação apresentados pelo licitante declarado vencedor do certame ou de qualquer outro documento dos autos. 

19.2.1 As razões do recurso deverão ser registradas em campo próprio do sistema, dentro do prazo, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões também via sistema, que começará a correr do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

19.3 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública deste Pregão, 

implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor. 

19.4 Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante aos autos do processo licitatório ou a qualquer 

outra informação necessária à instrução do recurso. 

19.5 Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro poderá: 

19.5.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido; 

19.5.2 Motivadamente, reconsiderar a decisão; 
19.5.3 Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora. 
19.6 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 
XX - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

20.1 Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o procedimento à autoridade superior 

para homologação. 

20.2 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento 

licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor. 

20.3 A convocação do licitante subsequente será realizada de acordo com as regras previstas no item “REABERTURA DA 

SESSÃOPÚBLICA”. 

 
XXI - DA FORMALIZAÇÃO DOCONTRATO 

21.1 - Homologada a licitação, todos os licitantes que tiveram seus preços homologados deverão assinar o contrato no setor de 
licitações e contratos, dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data da publicação da adjudicação, podendo tal prazo 
ser prorrogado, por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pela Administração. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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21.2 - Para a assinatura do Contrato e da Autorização de Fornecimento, a empresa deverá representar-se por: 
a) sócio que detenha poderes de administração, devendo apresentar cópia autenticada do contrato social e suas alterações que 
envolvam sua representação legal, ou; 
b) procurador com poderes específicos, devendo apresentar instrumento público ou particular de mandato, este último com firma 
reconhecida, outorgando poderes ao signatário da ata e/ou da contratação, quando não se tratar de sócio autorizado através do 
contrato social. 
21.3 - A licitante que convocada para assinar o contrato e deixar de fazê-lo no prazo fixado, será desclassificado.  
 
XXII - VALIDADE DO CONTRATO: 
22.1 - Os critérios de validade estão previstos no termo de referência, anexo a este Edital. 
 
XXIII- REVISÃO E REAJUSTE  
23.1. Os critérios de revisão e reajustamento estão previstos no termo de referência, anexo a este Edital. 
 
XXIV – PAGAMENTO 

24.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 
 
XXV - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

25.1 -Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência, anexo a este Edital. 
 
XXVI - PENALIDADES 

26.1. O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no instrumento contratual sujeitará o Contratado às 
sanções previstas nas leis que regem este edital. 
26.2. A licitante que, convocada no prazo de validade da sua proposta, deixar de executar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta/lance, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
26.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as 
seguintes sanções  
I - Advertência; 
II - Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 
(dois) anos; 
IV - 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
no inciso anterior. 
26.4. Inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que 
será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias 
corridos, contados da data de sua convocação; 
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não realizado; 
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.  
26.5. A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura 
imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato. 
26.6. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Contratado da responsabilidade 
por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
26.7. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa. 
 

XXVII - RESCISÃO CONTRATUAL E SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO CONTRATO 

27.1 - A inexecução, total ou parcial, do Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas na Lei 
Federal n.º 8.666/93 e 10.520/02. 
27.2 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas os incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 
da Lei n.º 8.666/93.  
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27.4 - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93 não cabe a Contratado direito a 
qualquer indenização. 
27.5 - O Contrato poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do 
recebimento da notificação, em quando: 
a) o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital; 
b) o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o Contrato decorrente do Pregão Eletrônico; 
c) o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do Contrato, decorrente do Pregão, por um dos motivos elencados nos incisos I 
a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.  
 

XXVII - REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO 

28.1 A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei n.º 8.666/93. 
 

XXIX - DISPOSIÇÕES GERAIS 

29.1 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se necessário, modificar este 
Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
29.2 - Os encargos de natureza tributárias, sociais e para fiscais são de exclusiva responsabilidade da empresa contratada. 
29.3 - É facultada o Pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer 
ou a complementar a instrução do processo licitatório, inclusive a juntada posterior de documentos, no prazo máximo de 03 (três) dias 
úteis, cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta, sendo que os erros materiais 
irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado do Pregoeiro. 
29.4 - A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como 
a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
29.5 - O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro da suspensão e a 
convocação para a continuidade dos trabalhos. 
29.6 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da documentação e proposta, 
desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente. 
29.7 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de Souto Soares, Estado da Bahia, 
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
29.8 - Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor, considerando as disposições das 
Leis Federais nº. 10.520/02 e 8.666/93. 

 

XXXI – ANEXOS 

I.Termo de Referência 
II.Modelo de proposta de preços; 

III.Minuta do Contrato  
IV.Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor; 
V.Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação. 

VI.Modelo de Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte 
VII.Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

VIII.Modelo de Declaração de Termo de Compromisso 
Souto Soares/BA, 01 de Julho de 2022 

 
 
 
 
 

Vagno de Sousa Oliveira                                                                                                   André Luiz Sampaio Cardoso  
Sec. de Saúde                                                                                                                     Prefeito                                                                                             
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1. A presente licitação visa aquisição de veículo tipo van de fabricação nacional que será utilizado como AMBULANCIA TIPO "D" 
DE SUPORTE AVANÇADO UTI MÓVEL para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Souto Soares/BA, conforme 
especificações determinadas no quadro demonstrativo abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO  (AMBULÂNCIA TIPO "D" DE SUPORTE 
AVANÇADO UTI MÓVEL) UND 

QUANT. V. UNITÁRIO V. TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

AMBULANCIA TIPO "D" DE SUPORTE AVANÇADO UTI 
MÓVEL. 
MONTADO EM FURGÃO 10M³ • 
Veículo Furgão Monobloco original de fábrica, ano/modelo 
2022, com pneus e suspensão compatíveis para sua utilização 
como Ambulância, O km, movido a Diesel, com motor de no 
mínimo 130 cv; equipado com todos os equipamentos. de série 
não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da 
cabine e da carroceria será original, construída em aço. 
Adaptado para ambulância UTI de Atendimento. CATEGORIA 
"D", com cap. Vol. não inferior a 10 metros cúbicos no total. 
Compr. total mín. 5.500 mm; Comp. mín. do salão de 
atendimento 3.100 mm; AI. lnt. mín. do salão de atend. 1.540 
mm; banco tipo baú, de 2 ou 3 ocupantes, conforme tamanho 
do veículo, sendo obrigatório a utilização do espaço total 
direito do mesmo, as características técnicas do mesmo, 
devem ser idênticas as dos móveis quanto ao revestimento e 
acabamento, com assentos em material idêntico aos demais, 
utilizados na maca e/ou banco do médico quando houver; 
Unid.  
01 EQUIPAMENTOS EXIGIDOS: Sinalizador óptico e acústico; 
equipamento de rádio-comunicação fixo e móvel; maca com 
rodas e articulada; dois suportes de soro; cadeira de rodas 
dobrável; instalação de rede portátil de oxigênio como descrito 
no item anterior (é obrigatório que a quantidade de oxigênio 
permita ventilação mecânica por no mínimo duas horas); 
respirador pulmonar mecânico de transporte; oxímetro não-
invasivo portátil; monitor cardioversor/monitorcardíaco com 
bateria e instalação elétrica disponível (em caso de frota 
deverá haver disponibilidade de um monitor cardioversor com 
marca-passo externo não-invasivo); bomba de infusão com 
bateria e equipo; maleta de vias aéreas contendo: máscaras 
laríngeas e cânulas endotraqueais de vários tamanhos; 
cateteres de aspiração; adaptadores para cânulas; cateteres 
nasais; seringa de 20ml; desfibrilador/ressuscitador manual 
adulto/infantil com reservatório; sondas para aspiração 
traqueal de vários tamanhos; luvas de procedimentos; máscara 
para ressuscitador adulto/infantil; lidocaína geleia e "spray"; 
cadarços para fixação de cânula; laringoscópio infantil/adulto 
com conjunto de lâminas; estetoscópio; esfigmomanômetro 
adulto/infantil; cânulaso rofaríngeas adulto/infantil; fios-guia 
para intubação; pinça de Magyll; bisturi descartável; cânulas 
para traqueostomia; material para cricotiroidostomia; conjunto 
de drenagem torácica; maleta de acesso venoso contendo: tala 
para fixação de braço; luvas estéreis; recipiente de algodão 

UND 1  R$ 404.841,67   R$ 404.841,67  
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com antisséptico; pacotes de gaze estéril; esparadrapo; 
material para punção de vários tamanhos incluindo agulhas 
metálicas, plásticas e agulhas especiais para punção óssea; 
garrote; equipos de macro e microgotas; cateteres específicos 
para dissecção de veias, tamanho adulto/infantil; tesoura, 
pinça de Kocher; cortadores de soro; lâminas de bisturi; 
seringas de vários tamanhos; torneiras de 3 vias; equipo de 
infusão de 3 vias; frascos de soro fisiológico, ringer lactato e 
soro glicosado; caixa completa de pequena cirurgia; maleta de 
parto como descrito nos itens anteriores; sondas vesicais; 
coletores de urina; protetores para eviscerados ou queimados; 
espátulas de madeira; sondas nas ogástricas; eletrodos 
descartáveis; equipos para drogas fotossensíveis; equipo para 
bombas de infusão; circuito de respirador estéril de reserva; 
equipamentos de proteção à equipe de atendimento: óculos, 
máscaras e aventais; cobertor ou filme metálico para 
conservação do calor do corpo; campo cirúrgico fenestrado; 
almotolias com antisséptico; conjunto de colares cervicais; 
prancha longa para imobilização da coluna. Para o 
atendimento a neonatos deverá haver pelo menos uma 
Incubadora de transporte de recém-nascido com bateria e 
ligação à tomada do veículo (12 volts). A incubadora deve 
estar apoiada sobre carros com rodas devidamente fixadas 
quando dentro da ambulância e conter respirador e 
equipamentos adequados para recém natos. O painel elétrico 
interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas 
elétricas deverão manter uma dist. min. de 31 cm de qualquer 
tomada de Oxigênio. A iluminação interna do compartimento 
médico deve ser de Natural por janela lateral translucida e 
artificial feita por no mínimo 3(três) luminárias, instaladas no 
teto, com diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em 
alumino ou injetada em plástico em modelo LED e Uma 
luminária em LED com diâmetro min de 150 mm com 
TECNOLOGIA DE DESINFECÇÃO, REDUZINDO OS NÍVEIS 
DE BACTÉRIAS, GERMES & MOFO. REDUÇÃO 
COMPROVADADE ATÉ 99% EM GERMES APÓS 24 HORAS. 
A tecnologia deverá fornecer desinfecção contínua de 
bactérias em objetos e superfícies, enquanto fornece 
iluminação segura com seus comprimentos de onda de luz 
visível precisamente projetados no compartimento de 
pacientes para o atendimento dos médicos e enfermeiros. A 
tecnologia deverá ser projetada para atender aos padrões 
IEC62471 (a norma IEC 62471 fornece orientação para avaliar 
a segurança fotobiológica das lâmpadas) comprovadas através 
de documentos oficiais e/ou laudos em nome do fabricante ou 
representante estabelecido no território nacional, que deve ter 
vínculo com o licitante, e ambos documentos devem ser 
apresentados juntamente com os documentos técnicos do 
veículo no envelope 1, aceitando -se tradução juramentada, 
quando for o caso, o percentual de 99%, é obtido em ambiente 
totalmente fechado durante o período de uso, por tratar-se de 
ambulância os índices tendem a diminuir, alterando seu 
percentual, porém não alterando sua eficácia; A iluminação 
externa deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. 
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manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento 
independente e foco direcional ajustável 180° na vertical (farol 
de embarque). Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo 
barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo 
único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor 
vermelha, com freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando 
acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar 
um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico e/ amplificador 
de pot. mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons 
distintos; Sistema fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 
1 cilindro de oxigênio de no mín. 161. Em suporte individual, 
com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a 
vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando 
receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com 
válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na 
região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: 
fluxômetro, umidificador p/ 02 e aspirador tipo venturi, c/ roscas 
padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. Ar 
Condicionado o compartimento do motorista deverá ser 
fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou 
homologado pela fábrica com ventilação, aquecedor e 
desembaçador, ar condicionado para o compartimento do 
paciente deverá ser em gás ecológico(134a);Visando manter a 
qualidade do sistema a ser instalado no compartimento traseiro 
o mesmo devera possuir um módulo de sistema autônomo de 
detecção de aclive acentuado e aceleração brusca, agindo 
para desligar o compressor, liberando potência para o motor, 
retornando automaticamente quando não houver necessidade 
de maior potência e sua capacidade mínima, este devera ter 
sido certificado pela montadora fabricante do veículo, de que a 
empresa fabricante e instaladora do sistema de ar 
condicionado atende os requisitos e está vinculada a empresa 
licitante, com assinatura entre as empresas do vínculo 
assumido, que deverão ser apresentados no envelope 1 
juntamente com o descritivo técnico do veículo; Revestimento 
Interno, as paredes e as caixas de rodas se expostas deverão 
possuir revestimento idêntico aos das paredes, que deverão 
ser revestidas de material lavável e resistente aos processos 
de limpeza e desinfecção comuns as superfícies hospitalares 
podendo ser 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 201 4; este 
material deverá ter aditivo antimicrobiano em sua composição 
comprovado por laudo de empresa regulamentada, fabricante 
vinculada também com a empresa fornecedora e a licitante, 
permitindo rastreabilidade, que também deverão ser 
apresentados no envelope 1 juntamente com o descritivo 
técnico do veículo; Maca retrátil, com no min. 1.900 mm de 
compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, 
sist. escamoteável; provida de rodízios, 3cintos de segurança 
fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. 
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Acompanham: colchonete, e com capacidade para até 150 kg. 
Pega-mão no teto do salão de atendimento, posicionado 
próximo 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, instalados sobre o 
eixo longitudinal do comp. através de parafusos e cl 2 sist. de 
suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada 
para frascos de soro e plasma; 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., vedado em todas 
suas extremidades, Mobiliário: Armário em um só lado da 
viatura (lado esquerdo).As portas devem ser dotadas de trinco 
para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o 
deslocamento. Deverá ser tipo bancada para acomodação de 
equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de 
equipamentos e medicamentos, com 1.000 mm ou 1.900 mm 
de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura 
de 0,70 mm mínimos; banco tipo baú, de material idêntico ao 
armário, e com lugar para2{dois) ou 3 (três) ocupantes, com 
estofado e cintos de segurança automotivos, dependendo do 
tamanho do veículo, sempre no quesito mobiliário dar 
preferência para o maior uma vez que o tamanho do veículo 
será o fator determinante. Vinil adesivo para grafismo do 
veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no 
capô, vidros laterais e vidros traseiros; deverá incluir todos os 
impostos Inclusos, emplacamento, Plotagem do veículo 
(modelo enviado pelo Município). Demais equipamentos 
exigidos pela legislação pertinente. 
MODELO/FABRICANTE, EMBLEMAS EXCLUSIVOS 
CORRESPONDENTE AO MODELO E MARCA OFERECIDO. 
GARANTIA DO VEICULO 

Prevalece o Indicado pela Montadora. 
GARANTIA DE EQUIPAMENTOS 

Garantia mínima de 12 (doze) meses contra eventuais defeitos 
de fabrica 

 
 
1.2. GARANTIA DA ADAPTAÇÃO 

A garantia mínima de 12 meses a contar da emissão da nossa NF, contra defeito de fabricação/montagem da adaptação e acessórios. 
 
2. JUSTIFICATIVA 

2.1. justifica se aquisição de veículo do tipo AMBULANCIA TIPO "D" DE SUPORTE AVANÇADO UTI MÓVEL, para atuação no 
transporte de pacientes em condições de saúde instáveis e no transporte críticos e de atendimento ao trauma. 
 Esta Aquisição é de grande importância para o atendimento aos pacientes que estão em estado crítico. Sendo que muitas vezes, 
pacientes em estados grave são transferidos em ambulância tipo básicas, assim, colocando em risco o transporte dos mesmos.  
 A presente aquisição proporcionará à Secretaria Municipal de Saúde de Souto Soares condições adequadas para atendimento de 
qualidade aos munícipes. 
 
3. ESTIMATIVA DE DESPESA 

3.1.  Com base em informações obtidas pelo setor de compras da prefeitura de Souto Soares, para a média dos preços do Objeto a 
ser adquirido com base nos orçamentos feito com potenciais fornecedores e no Banco de Preços, verificou-se que o valor total 
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estimado dos produtos, objeto do presente Edital é de até R$ 404.841,67 (quatrocentos e quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais 
e sessenta e sete reais) com base na média de preços. 
 
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

4.1. A proposta deverá conter marca e apresentação do veículo de acordo com a especificação do fabricante;  
4.2. Juntamente à proposta deve-se apresentar CATÁLOGO/FICHA TÉCNICA do veículo e transformação que atendam ao objeto 
transcrito neste termo;  
4.3. Apresentar a especificação detalhada de todos os equipamentos que compõe a UTI móvel, juntamente com suas fichas técnicas 
para melhor análise. 
 
5. DO PRAZO/RECEBIMENTO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

5.1. A entrega do veículo devendo ocorrer em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos após o recebimento da Ordem de Fornecimento, 
que deverá indicar o local de entrega.  
5.2. A entrega do veículo deverá ser na Prefeitura Municipal de Souto Soares nº 08, Centro – Souto Soares/BA, sem ônus para a 
contratante.  No momento da entrega o município designará um fiscal para o recebimento e teste do mesmo, caso seja comprovado 
algum defeito/problema a contratada terá um prazo de até 48 (quarenta e oito) horas para substituir o objeto, sem ônus para a 
contratante.  
 
6.DO PREÇO, REVISÃO E REAJUSTAMENTO 

6.1. O preço total considerado para o fornecimento do objeto, será o preço ofertado na proposta vencedora. 
6.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais despesas que, direta ou 
indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando o CONTRATANTE de quaisquer ônus por despesas decorrentes. 
6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.  
6.2. Fica ressalvada a possibilidade de revisão do preço ofertado, dentro do princípio da teoria do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, conforme previsto no art. 65 da Lei N° 8.666/93 
 
7. DA VIGÊNCIA 

7.1. Este contrato tem vigência até dia 31 de dezembro de 2022, contados da data da sua assinatura, com eficácia após a publicação 
do seu extrato no Diário Oficial do Município, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir 
o último. 
 
8.  DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. Este contrato será fiscalizado pelo servidor Rodrigo Vieira Andrade, inscrito no CPF de n.º 035.303.545-97, portador da Matricula 
de n.º 571, para exercer as atribuições de Gestor de Contratos Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme Decreto 
Municipal de n.º 172, de 26 de agosto de 2021, publicado em 26 de agosto de 2021 no Diário Oficial do Município 
 
9. DO PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será efetuado através de ordem bancária (transferência ou depósito), no prazo de até o 30º (trigésimo) dia do mês 
subsequente ao fornecimento, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o cumprimento da obrigação do 
objeto da licitação. 
9.2. Como condição para recebimento de cada pagamento, a CONTRATADA deverá comprovar sua regularidade fiscal junto à 
Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista, Fazendas Federal, Estadual e Municipal. 
 
10.DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

10.1.  As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação, correrão por conta da seguinte dotação: 
 
Unidade Orçamentária: 02.05.02 – Fundo Municipal de Saúde. 
Ação: 2158 – Manut. E Desenvolvimento das Ações do Fundo Municipal de Saúde 
Ação: 2084 – Manutenção das Ações do Bloco Média e Alta Complexidade 
Classificação Econômica: 4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente. 
Fonte: 02 - Saúde 15%,  

 
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 



   

 

ESTADO DA BAHIA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUTO SOARES 
Av. José Sampaio, nº 08, 1º andar, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000  
CNPJ 10.367.025/0001-81 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128 
 

 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO - Nº. 016/2022 

 
11.1 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. 
11.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, 
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo 
de garantia ou validade. 
11.3. O objeto deve estar acompanhado, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português e da relação 
da rede de assistência técnica autorizada. 
11.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13, 14 e 17 a 27, do Código de 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 
11.5. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos. 
11.6. Comunicar a 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. 
11.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
11.8. Lançar na Nota Fiscal as especificações dos bens entregues de modo idêntico aqueles constantes da Nota de Empenho. 
11.9. Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte e entrega do objeto fornecido, sem ônus adicional a Prefeitura Municipal 
de Souto Soares. 
11.10. Arcar com todas as despesas de coleta, transporte e devolução do objeto nos casos de necessidade de manutenção e/ou 
calibração dentro do prazo de garantia. 
11.11. Não transferir a outrem, por qualquer forma nem parcialmente as obrigações. 
 
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1. Solicitar a execução do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento. 
12.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto 
contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações posteriores. 
12.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências 
da contratada, que atenderá ou justificará de imediato. 
12.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual. 
13.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo. 
14.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento. 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. Nenhuma modificação poderá ser introduzida no objeto sem o consentimento prévio do Município, mediante acordo escrito, 
obedecido os limites legais permitidos; 
13.2. O Fundo Municipal de Saúde, através do Departamento de Compras emitirá a ordem de compra após a assinatura do contrato; 
13.1. Dúvidas acerca das disposições contidas neste Termo de Referência poderão ser esclarecidas por intermédio do correio 
eletrônico: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br 
13.2. O presente documento segue assinado pelos seguintes responsáveis, integrantes da Equipe da Secretaria Municipal Saúde. 
 
 
 

Vagno de Sousa Oliveira 
Sec. de Saúde 

 
  



   

 

ESTADO DA BAHIA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUTO SOARES 
Av. José Sampaio, nº 08, 1º andar, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000  
CNPJ 10.367.025/0001-81 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128 
 

 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO - Nº. 016/2022 

 
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº. 016/2022 

Ao 
FUNDO MUNICIPAL DE SOUTO SOARES 
 

DADOS DA LICITAÇÃO 

PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 

016/2022 

OBJETO: Pregão Eletrônico, Seleção das melhores propostas de Preço para Contratação de Empresa 

do Ramo, para aquisição de AMBULANCIA TIPO "D" DE SUPORTE AVANÇADO UTI MÓVEL, para 
atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Souto Soares/BA, conforme constantes no 
anexo I deste edital 

DADOS DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL 

ENDEREÇO: 

TELEFONE FAX EMAIL 

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS 

 

 
Planilha orçamentária segue acima no Anexo I (Termo de Referência) 

 
____________________________, de _______________________ de 2022 

    
        

Observação importante: ao preencher este anexo assumimos o compromisso perante o Pregoeiro que estamos de acordo 
com o Edital e seus Anexos.   

  
 
 

_________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO E ASSINATURA 
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ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO 

 
O ..................................................................................................., Estado da Bahia, inscrito no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas, sob o nº. ........................................., localizado à ............................................, Centro, Souto Soares-Ba, neste ato 

representado pelo Secretário (a)  Municipal de ................., o Sr. (a) ................................................................, brasileiro (a), inscrito no 
CPF - Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° ..........................................e portador do RG n° ...................................., residente e 
domiciliado na .............................................................., doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa, 

.............................................................., inscrita no CNPJ sob N°...................................., com sede na 

........................................................................., .............................................., denominada simplesmente CONTRATADA, firmam 
neste ato, o presente contrato, na forma e condições que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Seleção das melhores propostas de Preço para Contratação de Empresa do Ramo, para aquisição de AMBULANCIA TIPO "D" 
DE SUPORTE AVANÇADO UTI MÓVEL, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Souto Soares/BA, conforme 
edital do Pregão Eletrônico Nº. 016/2022 e seus anexos. 

1.2. Constitui objeto deste contrato a aquisição conforme discrição abaixo discriminada(s): 
LOTE xx 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QTT VALORUNITÁRIO VALORTOTAL 

       

Ou anexar copiada proposta vencedora no contrato. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1. O Regime de Execução do presente Contrato é de contratação Indireta, conforme cronograma apresentada a CONTRATADA, 
em obediência ao Edital de Pregão N° 016/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e à Lei Federal 
N° 8.666 de 21/06/1993, Lei 10.520 de 2002. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO/ RECEBIMENTO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

3.1. A entrega do veículo devendo ocorrer em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos após o recebimento da Ordem de Fornecimento, 
que deverá indicar o local de entrega.  
3.2. A entrega do veículo deverá ser na Prefeitura Municipal de Souto Soares nº 08, Centro – Souto Soares/BA, sem ônus para a 
contratante.  No momento da entrega o município designará um fiscal para o recebimento e teste do mesmo, caso seja comprovado 
algum defeito/problema a contratada terá um prazo de até 48 (quarenta e oito) horas para substituir o objeto, sem ônus para a 
contratante 
 
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

4.1. O Preço Total para a entrega do objeto será de R$ ................................................................... Resultante das quantidades 
constantes da Planilha Orçamentária e da proposta de Preços, objeto do Edital de Pregão Nº. 016/2022. 
4.2. O pagamento será efetuado através de ordem bancária (transferência ou depósito), no prazo de até o 30º (trigésimo) dia do mês 
subsequente ao fornecimento, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o cumprimento da obrigação do 
objeto da licitação. 
4.3. Como condição para recebimento de cada pagamento, a CONTRATADA deverá comprovar sua regularidade fiscal junto à 
Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista, Fazendas Federal, Estadual e Municipal. 
4.4. Os preços são fixos e irreajustáveis.  
4.5. Fica ressalvada a possibilidade de revisão do preço ofertado, dentro do princípio da teoria do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, conforme previsto no art. 65 da Lei N° 8.666/93 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

5.1. O prazo de vigência do contrato será da assinatura do contrato a 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado, caso seja 
uma das hipóteses do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
CLÁUSULA SEXTA - ORIGEM DOS RECURSOS 
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6.1. As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados com base no Edital de Pregão Nº.016/2022, correrão à conta de 
recursos constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber: 
 
Unidade Orçamentária: **********************. 
Ação: ************************************* 
Classificação Econômica: ******************************************* 
Fonte: ***********************************************************8 
 
CLÁUSULA SETIMA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES  
 
7.1 -DA CONTRATADA: 

7.1.1.  A CONTRATADA deverá fornecer o objeto desta licitação de acordo a necessidade da CONTRATANTE. 
7.1.2. A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos contraídos com terceiros, 
para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros 
fins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade.  
7.1.3. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus 
prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela 
CONTRATANTE ou por seus prepostos. 
7.1.4. A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do fornecimento objeto deste Contrato. 
7.1.5. A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades do objeto contido no Edital, que é 
parte integrante deste Contrato. 
7.1.6. Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93; 
7.1.7. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por eles 
assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação. 
7.1.8. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem no 
objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma prevista na Lei Federal n. 8.666/93. 
 
7.2. DA CONTRATANTE: 

7.2.1. Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na integralidade  
dos seus termos; 
7.2.2. A fiscalização do fornecimento será por pessoal designado pela CONTRATANTE. 
7.2.3. Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 36 (tinta e seis) 
horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA OITAVA – ISENÇÃO DE PENALIDADE 

8.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no instrumento contratual sujeitará o Contratado às 
sanções previstas nas leis que regem este edital. 
8.2. A licitante que, convocada no prazo de validade da sua proposta, deixar de executar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta/lance, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
8.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções  
I - Advertência; 
II - Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 
(dois) anos; 
IV - 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
no inciso anterior. 
8.4 - Inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que 
será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 
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I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias 
corridos, contados da data de sua convocação; 
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não realizado; 
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.  
8.5 - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura 
imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato. 
8.6 - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Contratado da responsabilidade 
por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
8.7 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

9.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sempre 
que ocorrer por parte da CONTRATADA: 
9.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
9.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da entrega dos produtos adquiridos, 
nos prazos e condições estipulados; 
9.1.3 - O atraso injustificado no início da entrega; 
9.1.4 - A paralisação da entrega dos produtos, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 
9.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE; 
9.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da CONTRATANTE, bem como dos seus 
superiores; 
9.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei 
número 8666/93 de 21/06/93; 
9.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA; 
9.1.9 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a CONTRATADA, assumindo ou não o controle 
das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à 
Administração; 
9.1.10 - A dissolução da CONTRATADA; 
9.1.11- A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato; 
9.1.12 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item acima citado, acarretará para a CONTRATADA, as conseqüências contidas no 
artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei. 
9.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas: 
9.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos itens de 9.1.1 a 9.1.10, ou 
outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93; 
9.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE; 
9.2.3- A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente 
da CONTRATANTE; 
9.2.4 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os prejuízos regularmente comprovados que 
houver sofrido, tendo direito a: 
a) Devolução da garantia “se houver; 
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;  
9.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor. 
 
CLÁUSULA DECIMA - CONDIÇÕES GERAIS 

10.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando necessário por 
conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA; 
10.2. Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital e seus Anexos e a Proposta de Preços da 
CONTRATADA; 
10.3. Não Será permitido a CONTRATADA, Sub - empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar este Contrato; 
10.4. Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
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11.1. Este contrato será fiscalizado pelo servidor Rodrigo Vieira Andrade, inscrito no CPF de n.º 035.303.545-97, portador da Matricula 
de n.º 571, para exercer as atribuições de Gestor de Contratos Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme Decreto 
Municipal de n.º 172, de 26 de agosto de 2021, publicado em 26 de agosto de 2021 no Diário Oficial do Município 
 
 CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO 

 
12.1. As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Souto Soares, do Estado da Bahia, com renúncia expressa 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias 
de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo 
 
Souto Soares Ba, ............. de ...................... de 2022. 
 
 
__________________________________                                   ___________________________________ 
..................................................                                                     ...................................................................... 
                                                          
CONTRATANTE                                                                             CONTRATADO 

 
Testemunhas: 
 
1: _______________________________                 2:____________________________ 

 
 RG Nº. ....................................................                  RG Nº. .................................................... 
 

  



   

 

ESTADO DA BAHIA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUTO SOARES 
Av. José Sampaio, nº 08, 1º andar, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000  
CNPJ 10.367.025/0001-81 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128 
 

 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO - Nº. 016/2022 

 
 

Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO Número 016/2022 

 
 
 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

 
 
 

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins 

do disposto Lei 8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,  

(  ) nem menor de 16 anos.  

(  ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.  

 

 

 

_______________ _____de __________________ de 2022. 

 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO. 

 
 

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n. 8.666/93 e Lei n. 10.520/02, o pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas. 

 

 

 

 

 

 

_______________ _____de __________________ de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da parte final do inciso VII do artigo 4º da 
Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto 
da licitação, e ainda:  
 
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 
147, de 07 de agosto de 2014, declaramos:  
 
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.  
 
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de microempresa e que não estamos 
incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06. 
 
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de pequeno porte e que não estamos 
incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06. 
 
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014, haver restrição na 
comprovação da nossa regularidade fiscal e trabalhista, a cuja regularização procederemos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública , cientes de que a não-regularização da documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 86 . 
 

 

 

____________________ _____de __________________ de 2022 

 
 

 

_________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA 
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação completa 

da licitante) doravante denominado (Licitante) para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob 

as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

1. a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta 

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 

fato desta licitação, por qualquer meio ou por   qualquer pessoa; 

2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de 

qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato 

desta licitação quanto a participar ou não dela; 

4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto; 

5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 

6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-

la. 

 

 
 

 

_______________ _____de __________________ de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA 
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ANEXO VIII - MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO 
 
 

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa _______________________________________(razão social) inscrita no 

CNPJ:____________________________ se compromete a entregar os objetos, nas quantidade solicitadas no MUNICÍPIO DE 

SOUTO SOARES, nos locais determinados, em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após o recebimento da Ordem de Fornecimento 

emitida 

 

 

 

____________________ _____de __________________ de 2022. 

 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA 
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