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EDITAL  DE LICI TAÇÃ O 
PREGÃOELETRÔNICONº001/2021 

 
EDITALDEPREGÃO N°001/2021 
PROCESSON°063/2021 
DATADAREALIZAÇÃO:27dejulho de2021. 
HORÁRIO:09h00min 

 
TIPO:MENORPREÇO PORITEM 
CRITÉRIODEJULGAMENTO:VALORPORITEM 
MODODEDISPUTA:ABERTO 

 
OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição de 01 (um) VEÍCULO MODELO 
FURGÃOOUPICK-UP,ADAPTADOPARAAMBULÂNCIADOTIPO“A”–
SimplesRemoção,0(zero)km,ANO/FABR.:2020/2021,atravésrecursos Emenda Parlamentar nº 
010410.00398/2020doProgramade Apoio á Manutenção dos serviços de Mac. Ambulatorial e 
Hospitalar na Rede Municipal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de 
Araguacema (TO), conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus 
AnexosparainclusãonoSistemadeRegistrodePreços,nostermos abaixo. 

 
ABERTURAPREVISTADASESSÃOPÚBLICAE INICIO DADISPUTADE 
PREÇOS. 

Sessão 27de julhode2021 
EnviodeProposta DatadeInício: 14/07/2021 às08h30min 

DataFinal: 27/07/2021às08h30min 
DisputadosLances IníciodaDisputa:09h00min 
Local www.bllcompras.com“AcessoIdentificado”. 

 
 NahipótesedenãohaverexpedientenoMunicípionodiaestipulado,asessãopúblicas

eráautomaticamentetransferidaparaamesmahoradoprimeirodiaútilsubsequente. 
 

 FormalizaçãodeConsultas:até03(três)diasúteisanterioresàdatafixadaparaorecebimento
daspropostas,exclusivamentepeloemail:licitacao.araguacemato@gmail.com. 

 
 Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será observado o 

horáriodeBrasília (DF). 
 

 PREGÃOELETRÔNICONº01/2021  
 

O MUNICÍPIO DE  ARAGUACEMA, Estado de Tocantins, através do Pregoeiro, designado 
pelo Portaria Municipal nº 007/2021, torna público, para o conhecimento dos interessados, que 
fará realizar licitação namodalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, 
POR ITEM, destinado ao recebimentode propostas objetivando o REGISTRO DE PREÇOS do 

http://www.bllcompras.com/
mailto:licitacao.araguacemato@gmail.com.
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1. DISPOSIÇÕESPRELIMINARES 

2. RECEBIMENTOEABERTURADASPROPOSTASEDATADOPREGÃO 

3. CONDIÇÕESPARAPARTICIPAÇÃO 

item relacionado no ANEXO I do edital 
paraaquisiçãode1(UM)VEÍCULOMODELOFURGÃOOUPICK-
UP,ADAPTADOPARAAMBULÂNCIADOTIPO“A”–SimplesRemoção, 0(zero) 
km,conformedescritonoANEXOI doedital.Oprocedimentolicitatórioobedecerá,integralmente,a 
LeiComplementarFederaln.º123/2006 en°147/2014, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal 
n.º 7.892/2013 e n° 8.250/2014, Decreto FederalNº 3.555/00 e no que couber, a Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de1993, com as alteraçõesposteriores. 
CompõemesteEditalosseguintesanexos: 

 
ANEXO I TermodeReferência 
ANEXO II MinutadaAtadeRegistrodePreços 
ANEXOIII ExigênciasparaHabilitação 
ANEXOIV ModelodeDeclaraçãodeIdoneidade 
ANEXOV Modelodedeclaraçãodefatosupervenienteimpeditivodehabilitação 
ANEXOVI Modelodedeclaraçãodeinexistênciadeempregadomenornoquadrodaempresa 

empregadora; 
ANEXOVII Modelodeclaraçãodenãoparentesco 
ANEXOVIII ModelodecartapropostaparafornecimentodoobjetodoEdital; 
ANEXOIX DeclaraçãodeenquadramentonoregimedetributaçãodeME/EPP 
ANEXOX Fichatécnicadescritiva 
ANEXOXI TermodeAdesãoaoSistemadePregãoEletrônicodaBolsadeLicitaçõeseLeilões 

doBrasiledeIntermediaçãodeOperações 
ANEXOXII DeclaraçãodeElaboraçãoindependentedeProposta 
ANEXOXIII MinutadeContrato 

 
1.1 OPregãoEletrônicoserárealizadoemsessãopública,pormeiodaINTERNET,mediantecondiçõ

es de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do 
SistemadePregãoEletrônico (licitações)daBolsadeLicitações eLeilõesdoBrasil. 

1.2 Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de  Araguacema(TO), 
denominadoPregoeiro,medianteainserçãoemonitoramentodedadosgeradosoutransferidospar
aoaplicativo “Bll compras” constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões 
do Brasil.(www.bll.org.br). 

1.3 O presente edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da 
LC123/2006, atendendo o direito de prioridade para microempresade pequeno porte para 
efeito dodesempatequandoverificadoaofinaldadisputa depreços. 

 
2.1Ofornecedordeveráobservarasdataseoshorárioslimitesprevistosparaainscrição ecadastramento e 

a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início dadisputa. 
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4. REGULAMENTOOPERACIONALDOCERTAME 

3.1 PoderãoparticipardestaLicitaçãoqualquerfirmaindividualousociedade,regularmenteestabelec
idanoPaís,quesejaespecializadanoobjetodestalicitação e que satisfaça todas 
asexigências,especificaçõesenormas contidasnesteeditaleseusanexos; 

3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 
documentaçãoexigida para orespectivocadastramentojunto a BolsadeLicitaçõeseLeilõesdo 
Brasil; 

3.3 Évedadaa participaçãode empresaemformadeconsórciosou gruposde empresas; 
3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso 

decredores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea 
pelaAdministraçãoPúblicaouimpedidalegalmente. 

3.5 Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamenteou através 
deuma corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, 
telefone: (041)3097-4600– até horáriofixado neste editalparaapresentaçãodapropostae 
iníciodo pregão. 

3.6 Aparticipaçãonopregãoestácondicionadaobrigatoriamenteainscrição   ecredenciamentodo 
licitante, até o limite de horário previsto, e deverá ser requerido acompanhado dos 
seguintesdocumentos: 
a) Ficha técnica descritiva (única) com todas as especificações do objeto da licitação 

emconformidade com o ANEXO X “Se a ficha técnica descritiva contera 
identificação daempresaparticipante,implicaránadesclassificaçãoda mesma”;e 

b) inserçãonosistemadovalor inicialdolote. 
3.7 O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a 

Bolsa deLicitações e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos 
custos pelautilização dos recursos de tecnologia da informação,consoante tabela fornecida 
emitida pelaentidade,nos termos doartigo 5º,incisoIII,daLeinº10.520/2002. 

3.8 Amicroempresa ou empresa de pequeno porte, alémda apresentação da 
declaraçãoconstantenoANEXOIXparafinsdehabilitação,deverá,quandodo cadastramento da 
proposta inicial depreço a ser digitado no sistema, informar no campo próprio da ficha 
técnica descritiva do objetoconsoante com omodelo do ANEXO X, o seu regime de 
tributação para fazer valer o direito deprioridadedodesempate.Art.44e 45daLC123/2006. 

 
4.1 OcertameseráconduzidopeloPregoeiro,comoauxíliodaequipedeapoio,queterá,emespecial,ass

eguintesatribuições: 
a) acompanharostrabalhosdaequipedeapoio; 
b) responderasquestõesformuladaspelosfornecedores,relativasaocertame; 
c) abriraspropostasdepreços; 
d) analisaraaceitabilidadedaspropostas; 
e) desclassificarpropostasindicandoosmotivos; 
f) conduzirosprocedimentosrelativosaoslanceseàescolhadapropostadolancedemenorpreço

; 
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g) verificarahabilitaçãodoproponenteclassificadoem primeirolugar; 
h) declararovencedor; 

 
CREDENCIAMENTONOSISTEMALICITAÇÕESDABOLSADELICITAÇÕESELEIL
ÕESDOBRASIL 

4.2 Aspessoas jurídicasoufirmas individuaisinteressadas deverãonomearatravés 
doinstrumentodemandato,operadordevidamentecredenciadoemqualquercorretorademercado
riasassociadaàBolsa de Licitações e Leilões do Brasil, ou pela própria Bolsa de Licitações 
e Leilões do Brasil,atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os 
demais atos e operações nosistemadecomprasdosite:www.bll.org.br 

4.3 A participação do licitante no Pregão eletrônico se dará por meio de corretora contratada 
pararepresentá-lo, ou diretamente pela BLL, que deverá manifestar em campo próprio do 
sistema,plenoconhecimento,aceitaçãoe atendimentoàsexigências 
dehabilitaçãoprevistasnoEdital. 

4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 
lancessucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia 
definição de senhaprivativa. 

4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer 
pregãoeletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa 
da Bolsa deLicitaçõeseLeilõesdoBrasil; 

4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquertransação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de 
Licitações eLeilõesdoBrasilaresponsabilidadeporeventuaisdanos 
decorrentesdeusoindevidodasenha,aindaquepor terceiros; 

4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistemaeletrônico 
implica aresponsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica 
para realizaçãodastransaçõesinerentes aopregãoeletrônico; 
PARTICIPAÇÃO 

4.8 AparticipaçãonoPregãoEletrônicosedarápormeiodadigitaçãodasenhapessoal eintransferível 
do representante credenciado (operador direto, ou da corretora de mercadorias) 
esubsequente cadastramento para participar do pregão e encaminhamento da proposta de 
preços,exclusivamentepormeio dosistemaeletrônico,observadosdataehorário limite 
estabelecidos. 

4.9 Caberáaofornecedoracompanharasoperaçõesnosistemaeletrônicodurantea sessãopública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
dainobservânciadequaisquermensagensemitidaspelosistemaoudadesconexãodoseurepresent
ante; 

4.10 Qualquer dúvidaemrelação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida 
pelonúmero (41) 3097-4600, e-mail: contato@bll.org.br, ou através de uma corretora de 
mercadoriasassociada. 
ABERTURADASPROPOSTASEFORMULAÇÃODOSLANCES 

4.11 A partir do horário previsto no edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento 
daproposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a 

http://www.bll.org.br/
mailto:contato@bll.org.br
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divulgação daspropostas depreçosrecebidas,passandooPregoeiro aavaliaraaceitabilidade das 
propostas; 

4.12 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados 
aosistemaparaparticipardasessãodelances.Acadalanceofertadooparticipanteseráimediatamen
teinformadodeseurecebimentoerespectivo horárioderegistroe valor; 

4.13 O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde 
quesejainferioraoseu últimolanceofertadoe diferentedequalquerlanceválidoparaolote; 

4.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido eregistradoemprimeirolugar; 

4.15 Nãoseráaceitafichatécnicacomvaloressuperioresaomáximofixadonoedital.Odescumpriment
odesserequisitoimplicará nadesclassificação dolicitante; 

4.16 Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores 
digitadoserradosousituaçãosemelhante,mesmoqueantesdo iníciodadisputadelances; 

4.17 Durante o transcurso da sessão pública os participantesserão informados, emtemporeal, 
dovalor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos 
demaisparticipantes; 

4.18 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitivado Pregão 
Eletrônico,o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 
paraarecepçãodoslances,retornandooPregoeiro,quandopossível,suaatuação no 
certame,semprejuízosdosatosrealizados; 

4.19 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão 
Eletrônicoserásuspensaeteráreiníciosomenteapóscomunicaçãoexpressaaosoperadoresrepres
entantesdosparticipantes,atravésde mensagemeletrônica(e-mail) divulgando data 
ehoradareaberturadasessão; 

4.20 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamentoiminente 
doslances,emitidopelosistemaeletrônico,apóso quetranscorreráperíodo 
detempoextra.Operíododetempoextraocorreráemumintervaloquepoderáser 
de01(um)segundoa30(trinta)minutos,aleatoriamentedeterminadopelosistema 
eletrônico,findooqualseráautomaticamenteencerradaarecepçãodelances,não 
podendo,emhipótesealguma,asempresasapresentaremnovoslances;(FECHAMENTORAN
DÔMICO) 

4.20.1 Devido à imprevisão de tempo extra,   as empresas participantes deverão estimar o seu 
valormínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá 
resultar emumadisputafrustradapor faltadetempohábil; 

4.21 Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento 
deaviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta 
minutos,findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o 
vencedor, oPregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta 
diretamente ao proponenteque tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja 
obtido preço melhor, bem comodecidirsobresuaaceitação; 

 
4.22 O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após 

oencerramentodaetapadelancesou,quandoforocaso,apósnegociaçãoedecisãopelopregoeiroac
ercadaaceitaçãodolancedemenor valor; 
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4.23 A empresa vencedora deverá encaminhar a proposta detalhada, devidamente adequada ao 
lancefinal, discriminando o preço, e os documentos relativos à habilitação, solicitados no 
ANEXO III,e ANEXOS, IV, V, VI, VII e VIII deste Edital (e quando a empresa se 
enquadrar no regimeME/EPP enviar também o ANEXO IX), ematé 02 horas após a 
finalização da etapa de lances,para o e-maillicitacao.araguacemato@gmail.com. O 
original ou cópias autenticadas, deverão serencaminhados no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados da data da sessão públicavirtual, juntamente com a proposta de 
preços, para a Prefeitura Municipal de  Araguacema(TO),localizada na Praça gentil 
Veras, nº 380, Centro, Araguacema-TO, CEP: 77.690-
000.Responsávelpelorecebimento:OPregoeiro.Onãocumprimentodoreferidoprazoacarre
taráadesclassificaçãodapropostavencedora,passando-se assim, para a segunda 
colocada. Após a conferência dos documentos enviados,se estiverem de acordo com o 
solicitado será declarada a empresa vencedora do lote e aberto oprazo 
paramanifestaçãodeintençãodeinterposiçãoderecurso; 

 
4.24 A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até 

orecebimentodadocumentaçãooriginaldentrodas 
condiçõesdispostasnoitem4.23.Seráinformadonochatohorárioeadataexataemquesecontinuar
ãoostrabalhos; 

 
4.25 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima 

estabelecido,acarretaránassançõesprevistasnoitem19desteEdital,podendooPregoeiroconvoc
araempresaqueapresentouapropostaouolance subsequente; 

 
4.26 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender 

àsexigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, 
verificando 
asuacompatibilidadeeahabilitaçãodoparticipante,naordemdeclassificação,eassimsucessivam
ente,atéaapuraçãodeumapropostaou lancequeatendaoedital.Tambémnessaetapao 
Pregoeiropoderá negociarcomoparticipanteparaquesejaobtidopreçomelhor; 

 
4.27 Caso não sejam apresentado lances, será verificada a conformidade entrea proposta de 

menorpreçoevalorestimadoparaacontratação; 
 

4.28 Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto será adjudicado ao autor 
daproposta oulancede menor preço; 

 
4.29 Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 

123/2006, oPregoeiro aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP.Após o 
desempate,poderáopregoeiroaindanegociarummelhorpreçocasoelanãoatinjaovalorder
eferênciadefinidopelaadministraçãopública. 

mailto:licitacao@maurilandia.go.gov.br
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5. PROPOSTANOSISTEMAELETRÔNICO 

 
5.1 O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento 

eatendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável 
portodas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo 
comofirmeseverdadeiras suas propostas elances; 

5.2 Nafichatécnicadeverá,obrigatoriamente,serinformadonocampopróprioasESPECIFICAÇÕE
S, MARCA, MODELO e quando for o caso, informar se a empresa é ME/EPP. Anão 
inserção do arquivo com a proposta ou informações contendo as especificações 
emarcasnestecampo,implicaránadesclassificaçãoda 
empresa,faceàausênciadeinformaçãosuficienteparaclassificaçãodaproposta; 

5.3 OobjetodeveráestartotalmentedentrodasespecificaçõescontidasnoANEXOI; 

5.4 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão 
pública doPregão; 

5.5 Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse regime fiscal no 
campopróprio da ficha técnica (ANEXO X) sob pena do licitante enquadrado nesta 
situação não utilizardosbenefíciosdodireitodepreferência 
paraodesempate,conformeestabeleceaLeiComplementar123/2006; 

 
 

 
6.1 A empresa vencedora, deverá enviar em até 05 (cinco) dias úteis, a documentação referente 

àhabilitação e demais anexos, juntamente com a Proposta de Preços escrita, com os 
valoresoferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma)via, rubricada em todas as folhas e a 
últimaassinadapeloRepresentanteLegaldaempresacitadonosdocumentosdehabilitação,emlin
guagemconcisa,sememendas,rasurasouentrelinhas,contendoRazãoSocial,CNPJ–
CadastroNacionaldePessoaJurídica,InscriçãoEstadual,endereçocompleto,númerodetelefone
efax,númerodeagênciadecontabancária. 

 
6.2 Napropostaescrita,deveráconter: 

 
a) Osvaloresdosimpostosjádeverãoestarcomputadosnovalordosmateriais; 

 
b) Oprazodevalidadequenãopoderáserinferiora60(sessenta)dias,contadosdaaberturadaspro

postasvirtuais; 
 

c) PrazosdeGarantia(mínimo12meses),contadosapartirdoTermodeRecebimentoDefinitivo. 
 

d) Dataeassinaturadorepresentantelegaldaproponente; 
 

6.3 Atendidos todos os requisitos, será (ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que 
oferecer(em)oMENORPREÇO, PORITEM. 

6.4 Ospreçoscotadosdeverãoestarinclusostodososcustosedemaisdespesaseencargosinerentes 

6. PROPOSTAESCRITAEFORNECIMENTO 
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7. GARANTIA 

8. ASSISTÊNCIATÉCNICA 

9. CRITÉRIOSDEJULGAMENTO 

aoveículoe atésuaentreganolocalfixadonesteEdital. 
 

6.5 Serãodesclassificadas aspropostas que conflitemcomasnormasdeste edital ou 
dalegislaçãoemvigor; 

 
6.6 Serãodesclassificadas aspropostasque: 

 
6.6.1 Contiveremqualquerlimitaçãooucondiçãosubstancialmentecontrastantecomo 

presenteedital,ouseja,manifestamente inexequíveis,pordecisãodoPregoeiro; 
6.6.2 Ocorrendodiscordânciaentreosvaloresnuméricoseporextenso,prevalecerãoestesúltimos. 

 
7.1Agarantiaeassistênciatécnicadoveículoe/ouequipamentosdeveráabrangerpeçasecomponentesco

ntradefeitosdefabricação,funcionamentooupossíveisfalhasque 
possamsurgircomousodomesmopelo prazode24(vintee quatro)meses. 

 
8.1A empresa vencedora deverá manter assistência técnica no Estado de Tocantins ou 

DistritoFederal, via concessionária da marca cotada, a qual não poderá estar 
localizada num raiosuperiora500km domunicípio. 

 
9.1
 ParajulgamentoseráadotadoocritériodeMENORPREÇO,PORITEM,observadooprazoparafor
necimento,asespecificaçõestécnicas,parâmetrosmínimosdedesempenhoedequalidadeedemaiscondiçõe
s definidasnesteedital; 
9.2. Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar nº 123/2006, serão 

observadososseguintesprocedimentos: 
 

9.2.1. Encerradaafasedelances,seapropostademenorlancenãotiversidoofertadapormicroempresa ou 
empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve propostaapresentada 
por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por 
cento)superioràpropostademenorlance,seráprocedido oseguinte: 

 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, será convocada 

pelosistema eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão eletrônicopara, no prazo 
de 5(cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior aquela 
consideradavencedoradocertame,situaçãoemque,atendidasasexigênciashabilitatórias,se
ráadjudicadaemseufavor oobjetodo pregão; 

 
b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas de 

pequenoporte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 9.2.1, o sistema 
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10 HABILITAÇÃO 

11. IMPUGNAÇÃOAOEDITALERECURSOS 

realizará umsorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
será convocada paraapresentarmelhor oferta,naformadodispostonaalínea“a”; 

 
c) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada,na forma da alínea “a'” anterior, serão convocadas as remanescentes, 
quando houver, naordemclassificatória, paraoexercíciodo mesmodireito. 

 
9.2.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 9.2.1, o objeto licitado 

seráadjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde de que 
atenda aosrequisitosdehabilitação. 

 
9.2.3. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, 

imediatamenteapósoencerramentodaetapadelancesdasessãopúblicaou,quandoforocaso,após
negociação edecisãopelo Pregoeiroacercadaaceitaçãodolancedemenorvalor; 

 
9.2.4. Seapropostaouolancedemenorvalornãoforaceitável,oPregoeiroexaminaráapropostaouo 

lancesubsequente,naordemde classificação,verificandoa sua aceitabilidadeeprocedendoasua 
habilitação.Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente,até a apuraçãode 
umapropostaoulancequeatendaaoEdital; 

 
9.3 Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 4.26 e 4.27 deste Edital, oPregoeiro 

poderánegociarcomalicitanteparaquesejaobtidomelhor preço; 
 

9.4 Dasessão,osistemageraráatacircunstanciada,naqualestarãoregistradostodosos atos 
doprocedimentoeas ocorrênciasrelevantes. 

 
10.1 ConformeANEXOIII 

 
11.1 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazolegal 

e/ousubscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificadono processo 
pararesponder peloproponente; 

 
11.2 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá 

fazê-lo,atravésdoseurepresentante,manifestandosuaintençãocom 
registrodasíntesedassuasrazões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) 
dias úteis. Os interessadosficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarãoacorrerdotérminodoprazodorecorrente; 

 
11.3 A falta de manifestação imediata no momento e tempo estipulado durante a licitação e 

motivadaimportaráapreclusãodo direitoderecurso; 
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12. DAADJUDICAÇÃOEDAHOMOLOGAÇÃO 

13. PRAZOSECONDIÇÕESDEENTREGADOOBJETO 

14. DOLOCAL DEENTREGA 

11.4 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
nãojustificadaaintenção deinterpororecursopeloproponente; 

 
11.5 OsrecursoscontradecisõesdoPregoeironãoterãoefeitosuspensivo; 

 
11.6 Oacolhimentoderecursoimportaráainvalidaçãoapenasdosatosinsuscetíveisdeaproveitamento

. 
 
11.7 Os recursos deverão ser enviados em duas vias. Uma via original deverá ser 

encaminhadapara a Prefeitura Municipal de  Araguacema(TO), no endereço: Praça 
Gentil Veras, nº 380, Centro Araguacema-TO, CEP: 77.690-000, Sala da Comissãode 
Licitação eContratos,estaviadeveráestarempapeltimbradocom 
onomedaempresa,asrazõesdorecursoeassinaturadorepresentante legal para que possa 
ser anexada no processo. Deverá ser enviado tambémumacópiapor e-
maillicitacao.araguacemato@gmail.com 

 

 
12.1. Nojulgamentodaspropostas,seráconsideradavencedoraadeMENORPREÇO,PORITEM, 

desdequeatendidasàsexigências dehabilitaçãoeespecificaçõesconstantesdesteEdital. 
 

12.2. O objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO será adjudicado ao licitante cuja proposta for 
consideradavencedora. 

 
12.3. Apósadeclaraçãodosclassificadosenãohavendomanifestaçãodoslicitantesquantoàintenção 

de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e 
posteriormente,submeteráahomologaçãodoprocessoo(a)Prefeito(a)Municipal. 

 
12.4. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo, será 

oresultadodalicitaçãosubmetidoao(a)Prefeito(a)Municipalde 
Araguacema(TO),paraosprocedimentosde adjudicaçãoehomologação. 

 
13.1O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da retirada da Nota 

deEmpenho, que corresponde à autorização de entrega. Caso a entrega não seja efetivada 
nesteprazo, será imediatamente solicitada à entrega para opróximo fornecedor classificado, 
cabendoao licitanteinadimplenteassançõesprevistas nalegislaçãoenesteedital. 

 
14.1. A entrega deverá ser feita na sede da Prefeitura Municipal de Araguacema-TO, sito a Praça 

Gential veras nº 380, centro, Araguacema-TO, CEP: 77.690-000 

mailto:c�piapore-mailconvenios@alvoradadonorte.go.gov.br
mailto:c�piapore-mailconvenios@alvoradadonorte.go.gov.br
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15. PAGAMENTO 

16. DOREGISTRODEPREÇO 

Araguacema(TO),emhoráriocomercial de segundaa sexta-feira;comseguro,frete,cargae  
descargainclusosnovalordamercadoria,ficandoaPrefeituraisentadequaisquerresponsabilidad
es. 

 
15.1 O pagamento será efetuado, após entrega dos produtos em até 30 dias após o 

protocolo daNF/Faturae conformealiberaçãodosrecursos 
doconvênio(recursosestãoemconta); 

15.2 Paracoberturadasdespesascomoscontratosaseremrealizadosaquisiçãodoobjetosupramencion
ado, decorrentes da presente licitação correrão/dar-se-ão à conta das 
Dotaçõesindicadasnoorçamentovigente paraoanode2021,abaixorelacionada: 

 
RecursosdoEmenda Parlamentarnº010410.00398/2020 
DOTAÇÃO:10.302.0025.1015 
FICHA:287 
FONTE:0040/498/0200 

 
16.1 Apósahomologaçãodoresultadodalicitaçãoeadjudicaçãodoobjetopelaautoridadecompetente, 

será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores correspondentes mediante 
aassinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO II) pela Prefeitura e pelos classificados 
docertame,ficandovedadaàtransferênciaoucessãodaAtadeRegistrodePreçosaterceiros. 

16.2 Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, é necessário a empresa ter participado 
docertame licitatório, ter sido classificada e ter apresentado sua proposta final, como ato 
concreto.Emcasodenãoatendimentoourecusaemfazê- 
lo,daprimeiracolocada,ficafacultadoaPrefeituraconvocarosdemaislicitantesnaordemdeclassi
ficação,desdequeaomesmopreçoecondiçõesdaprimeiracolocada,sendoofornecimentodos
materiaisnascondiçõesprevistasnesteEditaleseusanexos. 

 
16.3 Aefetivaçãodaautorização de fornecimento secaracterizarápelo 

recebimentopelofornecedordaNotadeEmpenhoemitidapelaPrefeitura. 
16.4 O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de 

Registro dePreços, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não reduzir o 
preço registradoquando essesetornarsuperior aquelespraticados nomercado. 

16.5 Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 
obedecidas àsdisposições contidas no Artº 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de eventual 
redução daquelespraticadosnomercado,ou defatoque eleveocusto dosbens registrados. 

16.6 Nocasodesolicitaçãoderevisãodepreçoporpartedofornecedor,omesmodeverádemonstrar 
de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na 
análise dasolicitação, dentre outros critérios, a Prefeitura adotará, além de ampla pesquisa 
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17. DAVIGÊNCIA 

18. DASSANÇÕESADMINISTRATIVAS 

de preços emempresasdereconhecido portemercantil,índices 
setoriaisadotadospeloGovernoFederal. 

 
16.7 Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os 

preçosdemercadoeos propostospelolicitante àépoca darealizaçãodestecertame licitatório. 
16.8 A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15 

(quinze) dias.Nesse período é vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto 
aguarda o trâmite doprocessoderevisão depreços. 

 
17.1  O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar 

daassinatura do mesmo, com validadee eficácia legal após a publicação do seu extrato no 
Portal deTransparênciacomlinknositemunicipal:www.araguacema.to.gov.br/. 

 
18.1. Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem 

aproposta, forem os 1.º colocados de cada item e não assinarem a Ata de Registro de 
Preços, nãocumprirem os prazos de entrega, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem 
declaração falsa oucometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, 
resguardados os procedimentoslegais, sofrer as seguintes sanções, a critério da 
Administração, isolada ou cumulativamente, 
semprejuízodareparaçãodosdanoscausadosàAdministraçãodaPrefeituraMunicipalde 
Araguacema(TO)peloinfrator: 
I. Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória; 
II. Cancelamento do registronaAta; 
III. Advertência; 
IV. Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, aplicada nas hipóteses 

deinexecuçãototal ouparcialdasobrigaçõesassumidas. 
V. Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração 

Pública, peloprazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da 
puniçãoou,ainda,atéquesejapromovidaareabilitaçãoperanteaAutoridadequeaplicouapen
alidade. 

VI. DeclaraçãodeinidoneidadeparalicitaroucontratarcomaAdministraçãoPública. 
18.2. A aplicação das penalidades ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo 

estabelecidonaLeideLicitações,acontar daintimaçãodoato. 
18.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso fortuito 

oumotivodeforçamaior. 

18.4. Odescumprimentototalouparcialdasobrigaçõesassumidaspelofornecedornomomentodaexec
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19. DOCONTRATO 

20 DISPOSIÇÕESFINAIS 

ução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade 
usuária,resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou 
cumulativamente,asseguintes sanções: 
I. Advertência; 

 
II. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de 

recusa do1.ºcolocadodecadaitememassinaraAta deRegistrodePreços; 
 

III. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em 
atraso,até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado 
dacontratação, alémdo desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado 
pela beneficiária da Ata,recolhidano 
prazomáximode15(quinze)diascorridos,umavezcomunicadosoficialmente; 

 
IV. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à 

AdministraçãoPública, porprazodeaté05(cinco)anos. 
 

18.5. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o 
contraditórioeampladefesa. 

 
18.6. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade de aplicação de 

outras,previstasemLei,inclusiveresponsabilizaçãodofornecedorporeventuaisperdasedanosca
usadosàAdministração. 

 
19.1. Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no 

parágrafo 4ºdo artigo 62 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los 
os seguintesinstrumentos: 
a) esteeditalcomseusanexos; 
b) asPropostasdePreços; 
c) asNotasde Empenhoe; 
d) aAtadeRegistrodePreços. 

 
19.2. Se o classificado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da Nota 

deEmpenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, seráconvocado outro licitante, 
observadaa ordem de classificação, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas,inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sançõescabíveisprevistas nesteedital. 

 
20.1. Esta Prefeitura reserva-se no direito de optar pela adjudicação à empresa colocada em 

segundolugar,eassim,sucessivamente,seaprimeiracolocadanãoapresentarosdocumentosexigi
dosounãoatenderasqualificaçõesdopresenteedital,sujeitando-
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seaempresarecusanteàspenalidadeslegais cabíveis. 
 

20.2. A critério da Prefeitura Municipal de  Araguacema(TO), a presente licitação poderá ser 
anulada ourevogada,no todoou emparte,semque caibareclamaçãoouindenização. 

 
20.3. As instruções estabelecidas neste edital de licitação determinam os procedimentos que 

orientarãoopresente  
processolicitatórioatéaassinaturadaAtadeRegistrodePreço.Alegaçõesdedesconhecimentodest
asinstruções,bemcomodasdisposições legaisacimaespecificadas,nãoserão aceitas como razões 
válidas para justificar quaisquer erros ou divergências encontradas emseus 
documentosdehabilitaçãoe/oupropostas. 

 
20.4. OproponenteéresponsávelpelafidelidadeelegitimidadedasInformaçõesprestadas 

edosdocumentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 
documentoapresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificaçãodo proponentequeo tiverapresentado,ou,caso tenha sido o vencedor, a 
rescisão do contratooudopedidodecompra,semprejuízodasdemaissançõescabíveis; 

 
20.5 É facultado oPregoeiro, ou à autoridade a ele superior, emqualquer fase da licitação, 

promoverdiligênciascomvistasaesclarecer ouacomplementar a instruçãodoprocesso; 
 

20.6 Os proponentes intimados para prestar quaisqueresclarecimentosadicionais deverão fazê-lo 
noprazo determinadopeloPregoeiro,sob penade desclassificação/inabilitação; 

 
20.7 Odesatendimentodeexigênciasformaisnãoessenciaisnãoimportaránoafastamentodoproponen

te, desde que seja possível a aferição da sua qualificação ea exata compreensão da 
suaproposta; 

 
20.8 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

dadisputa entre os proponentes, desde que não comprometamo interesse da Administração, 
afinalidadeeasegurançada contratação; 

 
20.9 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes 

porqualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante 
publicação nositedoMunicípio de 
Araguacema(TO)comlinknositemunicipal:www.araguacema.to.gov.br/; 

20.9. Aparticipaçãodoproponentenestalicitaçãoimplica emaceitaçãodetodosostermosdesteEdital; 
 

20.10 Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas 
obrigaçõesassumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e 
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às condições deentrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira 
da negociaçãorealizada; 

20.11 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 
será odaComarcade Araguacema(TO),consideradoaqueleaqueestá vinculadoo Pregoeiro; 

 
20.12. OPregoeiroesuaEquipedeApoio,atenderáaosinteressadosnohoráriode07h00minàs13h00min, 

de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Praça Gentil Verasnº 380, centro,CEP: 
77.690-000 Araguacema(TO),paramelhoresesclarecimentos. 

20.13. A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte dos 
autosdalicitaçãoenão serádevolvidaaoproponente; 

20.14Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
docertame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia 
útilsubsequente,nomesmohorárioelocalanteriormenteestabelecido,desdequenãohajacomunic
açãodoPregoeiroemcontrário. 

20.16.OscasosomissosnesteEdital,serãoresolvidospeloPregoeiro,nostermosda legislaçãopertinente. 
 
Prefeitura Municipal de Araguacema-TO, 14 de julho de 2021. 
 
 

Rafael Nogueira Leite 
Pregoeiro 
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1. INTRODUÇÃO: 

2. DOOBJETO: 

3. DAJUSTIFICATIVADACONTRATAÇÃOEEMBASAMENTOLEGAL: 

 
 
 
 
 
 
 

 
TERMO DEREFERÊNCIA 

(AQUISIÇÃODEAMBULÂNDIATIPO-A-SIMPLESREMOÇÃO ) 
 

1.1O presente procedimento licitatório tem como finalidade a Aquisição de 01 (um) VEÍCULO MODELO 
FURGÃOOUPICK-UP,ADAPTADOPARAAMBULÂNCIADOTIPO“A”–SimplesRemoção,0(zero)km, 
ANO/FABR.:2020/2021,atravésrecursos Emenda Parlamentar nº 010410.00398/2020doProgramade Apoio á 
Manutenção dos serviços de Mac. Ambulatorial e Hospitalar na Rede Municipal para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde de Araguacema 
(TO),parasuprirademandanostransportesdepacientesematendimentoaSecretaria Municipal de Saúde de 
Araguacema(TO). 

 

2.1ContrataçãodeEmpresaHabilitadaeespecializadaparafornecimentode01 (um) VEÍCULO MODELO 
FURGÃOOUPICK-UP,ADAPTADOPARAAMBULÂNCIADOTIPO“A”–SimplesRemoção,0(zero)km, 
ANO/FABR.:2020/2021,atravésrecursos Emenda Parlamentar nº 010410.00398/2020doProgramade Apoio á 
Manutenção dos serviços de Mac. Ambulatorial e Hospitalar na Rede Municipal para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde de Araguacema (TO), conforme condições e especificaçõesestabelecidas neste 
TermodeReferência. 

 

3.1.A ação de estruturação dos serviços de atenção básica de saúde tem como objetivo a melhoria das condições e 
ampliação da capacidade de atendimento ao cliente no âmbito da atenção básica e no sistema único de saúde – sus. Com 
o aumento destes procedimentos o município busca uma saúde de qualidade e de acordo com suas especificações. A 
equipe de saúde da família faz visita diariamente as residências sendo necessária a aquisição de um veículo tipo 
ambulância simples remoção, podendo desta forma proporcionar melhor condição para a equipe de atenção básica para 
que desenvolva seu trabalho de maneira eficaz e satisfatória, contribuindo para que a comunidade tenha mais conforto e 
segurança quando for necessário o transporte para receber tratamento adequado com a solução dos problemas. A 
aquisição de uma ambulância, viabilizará os profissionais promover melhorias nas práticas de saúde sem interrupção, 
pois o mesmo viabilizara o acompanhamento nos tratamentos e potencializará os sistemas preventivos. 
3.2.Disponibilizar para a população e profissionais da saúde meio de transporte contribuindo para melhores condições 
para a equipe de atenção básica meios para que desenvolva seu trabalho de maneira eficaz e satisfatória, e para que a 
comunidade tenha mais conforto e segurança quando for necessário o transporte para receber tratamento adequado com a 
solução dos problemas.  
 
3.3.Desta forma, com a aquisição deste Equipamento (AMBULÂNCIA), irá melhorar a qualidade eampliar o impacto 
da atenção na Média Complexidade sobre as condições de saúde da população esobreasatisfaçãodosseus 
usuários,pormeiode estratégias defacilitaçãodoacesso. 

 
      3.4.Acontrataçãoseráfundamentadanos termosdaLeiFederaln.8.666/93e Lei10.520/2002. 
 
      3.5.Será adotado oregimedeMENORPREÇOPOR ITEM. 

ANEXOI 
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4. DASCARACTERISTICASDA CONTRATADA: 

5. DAESPECIFICAÇÃODO VEÍCULOASERFORNECIDO: 

 
3.6. Justifica-se ainda que, para melhor transparência em cumprimento a Lei Complementar número 101de 04 de maio 

de 2000, e 131, de 27 de maio de 2009, relativo a Responsabilidade Fiscal eTransparência das Despesas, Receitas 
e Peças de Planejamento, PPA, LDO e LOA. 

 

4.1 A contratada deverá ser empresa ou pessoa física do ramo do objeto o que será comprovadoatravés do Contrato 
Social ou documento de constituição equivalente, e ainda, quando for o caso,poratestadosdecapacidadetécnica. 

4.2 A Contratada deverá atender à exigência da Lei 8.666/93 quanto à habilitação jurídica, econômica 
efiscalprevistanoEdital eseus anexos. 

4.3 A Contratada deverá comprovar ainda que não consta em seus quadros menores em 
trabalhoirregular,ouseja,foradascondiçõesprevistasnaConstituiçãoFederaleleisespecíficas. 

4.4 AContratadaemtodootempodecontratação,deverácomprovarsuaregularidadefiscal,principalmente quanto ao 
sistema de seguridade social (INSS e FGTS) e demais certidões previstasnoEdital eseusanexos. 

4.5 A Contratada deverá comprovar, através de declaração ou outro documento justificável, que 
nãoestáimpedidadecontratarcomaAdministraçãoPública. 

4.6 Não será admitida a contratação de empresas que estejam sob processo de falência ou que nãoatenda as 
disposições contidas na Constituição Federal, da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei10.520/2002 
edesteTermodeReferências. 

 
5.1. Contratadadeveráforneceroseguinteobjeto: VEÍCULOAMBULÂNCIATIPO-A: 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃODAAMBULÂNCIA VALORUNITÁRIO 
REF/MAXIMO 

01 01 01 (UM) VEICULO AMBULANCIA FURGÃO OU 
PICK-UP, COMBUSTIVEL FLEX PARA SIMPLES 
REMOÇÃO c/ carroceria em aço ou monobloco e original 
de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ 
(A.B.S.)nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do 
ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES 
REMOÇÃO. Motor Dianteiro;4 cilindros; Combustível = 
gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer 
proporção(flex);Potência mín de 85 cv;Tanque de 
Combustível: Capac. mín =50 L. Freios e Suspensão. 
Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo 
CONTRAN;Cabine/Carroceria:Portas em chapa, c/ 
revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e 
externo, resistentes e de aberturas de fácil 
acionamento.Altura interna do veículo deve ser original de 
fábrica.O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão 
de atendimento. Sist. Elétrico:Original do veículo, c/ 
montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem 
manutenção, 12 volts.O Sist. elétrico dimensionado p/ o 
emprego simultâneo de todos os itens especificados do 
veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento 
quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, 
fiação ou disjuntores.Iluminação: Natural e Artificial. 
Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em 
formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteiriça 
ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 
1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e 
altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da 
cabine do veículo.Laudo que comprove o atendimento à 

R$ 117.436,08 
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6. DOPRAZODAENTREGA 

7. DOLOCAL DEENTREGA 

 
 
 
 
 
 

6.1 O prazodeentregaserádenomáximo30(trinta)diasapósAutorizaçãode 
Fornecimentoe/ouNotadeEmpenho,enviadopeloDepartamentodeComprasdoMunicípio. 

 

norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere 
aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, 
deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso 
Frontal Principal.Sinalização acústica c/ amplificador de 
potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons 
distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão 
sonora a 01 (um) metro de no mín100 dB @13,8 Vcc;Laudo 
que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se 
refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes 
eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio 
completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do 
fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar 
Condic., ventilação, aquecedor e desembaçador.O 
compartimento do paciente, deve ser original do fabricante 
do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar 
Condic. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 
14.561.Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do 
Sist. de Ar Condic. do Compartimento traseiro deve ser de 
no mín 15.000 BTUs.Maca retrátil, em duralumínio; c/ no 
mín 1.800 mm de compr..Provida de Sist. de elevação do 
tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 
100 kg. Com colchonete.Deverão ser apresentados: 
Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e 
Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; 
Garantia de 24 meses.Ensaio atendendo à norma ABNT 
NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório 
devidamente credenciado.A distribuição dos móveis e 
equipamentos no salão de atendimento deve 
prever:Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de 
forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e 
aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas.As 
paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico 
reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila 
Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mín 
de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a 
proteção antimicrobiana, tornando a superfície 
bacteriostática.Um suporte p/ soro e plasma;Um pega-mão 
ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ 
auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela.Armário 
superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em 
ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna 
e externamente em material impermeável e lavável(fórmica 
ou similar).Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, 
composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros 
laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e 
Ministério da Saúde. 
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8. DAGARANTIA: 

9. DOGESTORDOCONTRATO 

10.DASCONDIÇÕESEPRAZODEPAGAMENTO 

11. DAHABILITAÇÃO: 

 
7.1Os A entrega deverá ser feita na Secretaria Municipal de Saúde, sito om sede no Paço Municipal, à Praça Gentil 

Veras s/n°. 380 – Centro, em Araguacema-TOem horário comercial desegunda a sexta-feira; com seguro, frete, 
carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficandoaPrefeituraisentadequaisquerresponsabilidades; 

 

 
8.1.Agarantiaeassistênciatécnicadeverãoabrangerpeçasecomponentescontradefeitos defabricação, funcionamento ou 

possíveis falhas que possam surgir com o uso do mesmo pelo prazode24(vinteequatro)meses; 
 

 

9.1A gestão do contrato de fornecimento de VEICULO AMBULÂNCIA TIPO - A destinado a SecretariaMunicipal 
de Saúde do município de  Araguacema(TO), advindos desta solicitação ficará a cargo 
daSecretáriadeSaúdedoMunicípioaquemcaberáàgestãoefiscalizaçãodaexecuçãodocontrato. 

 

 

10.1 O pagamento será mediante a entrega de documentos de cobrança que compreenderá a NotaFiscal, 
devidamente atestada ou pelo Gestora da Secretaria Municipal de Saúde ou por servidordesignadopelamesma. 

 
10.2 Estando a documentação de acordo e atestada pela Gestora, bem como pelo setor de ControleInterno da 

Prefeitura, o pagamento será feito de acordo com o cronograma financeiro da SecretariaMunicipaldefinanças 
doMunicípio. 

 
10.3 Emcasodepessoafísica,ocorreráatransferênciaembancoOficial. 

 

 

11.1 HabilitaçãoJurídica: 
a) RegistroComercial,nocasodeempresaindividual; 

 
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e alterações em vigor, devidamente registrado,em se 

tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado 
dedocumentosdeeleiçãodosseus sócios; 

 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoriaemexercício; 
 

12. DAREGULARIDADEFISCAL ETRABALHISTA:  
 

12.1 HabilitaçãoFiscaleTrabalhista: 
 

a) ProvadeInscrição no CadastroNacionaldePessoaJurídica(CNPJ), 

b) ProvadeRegularidadecoma FazendaFederal(CNDConjunta); 

c) ProvadeRegularidadecoma FazendaEstadual,dodomicilioousededalicitante; 

d) ProvadeRegularidadecomaFazendaMunicipal,dodomicilioousededa licitante; 
 

e) ProvadeRegularidadecomo FundodeGarantiaporTempodeServiço(CRF–FGTS); 
 

f) ProvadeInexistênciadedébitosinadimplidosperanteaJustiçadoTrabalho,medianteapresentação de Certidão 
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Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT) conforme exigido pela Leinº12.440/11. 
 

13. DOSRECURSOSORÇAMENTÁRIO EFINANCEIRO:  
 

13.1 Paracoberturadasdespesascomoscontratosaseremrealizadosaquisiçãodoobjetosupramencionado,serão utilizados 
osseguintes recursosorçamentárioscomaseguinte: 

RecursosdoEmenda Parlamentarnº010410.00398/2020 
DOTAÇÃO:10.302.0025.1015 
FICHA:287 
FONTE:0040/498/0200 

 
14. DASCONDIÇÕEGERAIS  

 
14.1. Metodologia: O critério de aceitação das propostas será o de MENOR PREÇO ofertado 

PORITEM,deacordocomas especificaçõesdoobjetoacimarelacionado; 
 

14.2. ValordoLance:Para cadaITEMpoderáoPregoeiroestabelecer ovalordolancemínimo 
 

14.3. As dúvidas quanto à este Projeto Básico, Minuta Contratual e demais documentos presentesneste processo, 
serão dirimidas através de telefones, e-mail pelo qual este foi enviado, oudiretamente nasededaPrefeitura 
Municipaljunto àComissãoPermanentede Licitação. 

 
 

 

15.1 Paradirimirasquestõesrelativasàcontratação,seráeleitooforodaComarcade Araguacema-TO,ressalvadosos 
casos deforoespecial. 

 
 

 Araguacema(TO)14dejulhode2021. 
 
 

Jussara Batista Moraes Meneses 
Secretária Municipal de Saúde

15. DOFORO: 
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 ANEXOII  
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOSPREGÃO ELETRÔNICONº001-2021–

S.R.P 
 

Processo Administrativonº***/202** 
 

I. PREÂMBULO 
 

Poresteinstrumentoquefazemdeumlado,comoCONTRATANTE,FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
ARAGUACEMA,EstadodeTocantins,atravésdo*****************************,PessoaJurídicadeDireitoPúblico 
interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº ***.***.***/***-***, com sede à ***, nº *** Quadra ***, Lote 
***,Bairro***,nestacidade,nesteatorepresentadopelasuaGestoraSr(a)*****************************, 
*****************************,*****************************,*****************************,inscritano
CPFsobonº 
***.***.***-*** e RG nº ***.***.*** ***/***, residente e domiciliada a ***************************** nº *** 
Quadra ***Lote ***, CEP: ***.***-*** -Setor *** em***************************** (***), observadas, ainda 
as disposiçõesdoEditaldoPROCESSOLICITATÓRIOnº****/202*,namodalidadePREGÃOELETRÔNICOnº 
***/202**, tipo MENOR PREÇO – UNITÁRIO, para Registro de Preços, regidos pelas Leis Federais 
Nº10.024,10.520/2002e8.666/93,LeiComplementarnº123/2006edemaisdisposiçõesaplicáveisRESOLVE registrar o(s) 
preço(s) da(s) empresa(s) abaixo relacionadas, de acordo com o resultado declassificação das propostas apresentadas 
no Pregão Eletrônico, observadas as condições do edital queintegram este instrumento de registro independentemente 
de transcrição, mediante as condições a seguirpactuadas: 

 
CLÁUSULAPRIMEIRA–OBJETODAATADEREGISTRODEPREÇO 

 

1.1A presente ATA tem por objeto Registro de Preços para Futura e Eventual de 01 (um) VEÍCULO MODELO 
FURGÃOOUPICK-UP,ADAPTADOPARAAMBULÂNCIADOTIPO“A”–SimplesRemoção,0(zero)km, 
ANO/FABR.:2020/2021,atravésrecursos Emenda Parlamentar nº 010410.00398/2020doProgramade Apoio á 
Manutenção dos serviços de Mac. Ambulatorial e Hospitalar na Rede Municipal para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde de Araguacema (TO), conforme condições e especificações estabelecidas neste 
TermodeReferência..,parteintegrantedesteEdital. 

 
CLÁUSULASEGUNDA– DOSPREÇOSREGISTRADOS 

 

2.1 Ospreçosdasempresasclassificadasencontram-
seindicadosnoquadroabaixo,deacordocomaordemdeclassificaçãoobtidanocertamelicitatórioeregras contidasno 
instrumentoconvocatório: . 

 
2.1.1 *****************************, pessoa  jurídica, devidamente  inscrita  no

 CPF/CNPJ sobnº 
***.***.***/***-***,estabelecidana***nº***,Quadra***,Lote***,Bairro***,Municípiode***(***)CEP.: 
***.***-***, neste ato representada pela********************* Sr(***) *****************************, 
inscritanoCPF nº sob onº ***.***.***-**, portadora da Carteira de Identidade RG nº ***.***. ***/*** sendo a 
empresavencedora dos itens relacionadosabaixo.: 

LOTE/ITEM DESCRIÇÃOITEM/OBJETO MARCA QTDE UNID. VALOR UN VALOR 
TOTAL 

***/*** *** **
* 

*** *** *** *** 

TOTALDOSPRODUTOS(R$) *** 
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CLÁUSULATERCEIRA– DOREAJUSTEEREALINHAMENTODEPREÇOS: 
 

3.1 Opreçocontratadoéfixo,eirreajustável,conformeestabelecealegislaçãopertinente. 
 

§ 1º    Fica expressamente estabelecido que nopreço mencionado nesta cláusula, estão incluídos todosos custos diretos 
e indiretos requeridos para a realização do objeto desta ATA, despesas diretas eindiretas, "know-how", encargos 
fiscais, sociais e trabalhistas, de acordo com as especificações e demaisdocumentosdalicitaçãoedaProposta 
daCONTRATADA. 
§ 2ºACONTRATADAseobrigaaaceitar,nasmesmascondiçõesestabelecidasnestaATA,osacréscimos ou supressões, nos 
termos do § 1º do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações,sempreprecedidodaindispensáveljustificativatécnica. 
CLÁUSULAQUARTA- DA ALTERAÇÃO 
4.1  Esta ATA poderá ser alterada, nos casos previstos pelo disposto no Art. 65 da Lei n° 8.666/93,sempre através de 
Termo Aditivo, numerado e, os acréscimos ou supressões, nostermos do § 1º do 
art.65daLeifederalnº.8.666/93esuasalterações,sempreprecedido daindispensáveljustificativa técnica. 
CLÁUSULAQUINTA-PRAZO,LOCALECONDIÇÕES DEENTREGA 
5.1 AAtadeRegistrodePreçoterávigênciade12mesesacontardadatadesuaassinaturaem**de 
*****************de2021 até**de*****************de2022. 
5.2 OobjetodalicitaçãoserárecebidopeloliquidantedaSecretariacompetente,medianteaapresentação danotafiscal,nos 
termos doEdital. 

 
5.3 CorrerãoporcontadaVencedoraasdespesasde  
transporte,tributos,encargostrabalhistaseprevidenciários,eaindatodasasdespesas 
quediretamenteouindiretamenteincidiremnofornecimento. 

 
5.4 O objeto desta licitação deverá ser entregue na sede da Secretaria Municipal de ***************** de 
Araguacema(TO), no endereço do preambulo, sendo de responsabilidade da licitante vencedora todas asdespesas de 
carga, descarga e transporte até o local indicado, das 07h00min às 11h00min e de 13h00minas 16h00min, após a 
assinatura do contrato e emissão da ordem de compras pelo departamento decompras. 

 
5.5 NaentregadosProdutos,ofornecedordeveráentregaraNotaFiscalemitidaemnomedo*****************,inscritonoCNP

J(MF)sobonº***.***.***/****-**, Comsedeadministrativanapraça Gentil Vera, nº 380, Centro, CEP: 77.690-000, 
Araguacema – TO, edeveráconstaronºdopregão. 

 
CLAUSULASEXTA–DAGARANTIAEASSISTÊNCIATÉCNICA 

 

6.1 O A garantia e assistência técnica do veículo deverá abranger peças e componentes contra defeitosde 
fabricação, funcionamento ou possíveisfalhas que possam surgir com o uso do mesmo pelo prazo de12(doze) meses 

 
6.2 A empresa vencedora deverá manter assistência técnica no Estado de Tocantins ou Distrito Federal, 
viaconcessionária da marca cotada, a qual não poderá estar localizada num raio superior a 500 km domunicípio. 

 
CLAUSULASÉTIMA-CONDIÇÕESE PRAZOSDE PAGAMENTO 

 

7.1 Opagamentoseráefetuado,ematé30(trinta)dias,acompanhadadarespectivanotafiscal,conferida com a Nota de 
Empenho ou Contrato devidamente atestada pelo recebedor através de depósitoem Conta Corrente, Agência, do 
Banco de titularidade da contratada, juntamente com as certidões deregularidadefiscal. 

 

7.2 AsnotasfiscaisqueapresentaremincorreçõesserãodevolvidasàCONTRATADA,eseuvencimentoocorrerá02(dois)
dias após a datadesuaapresentação válida. 

 
§1º
 ACONTRATANTEpoderádeduzirdospagamentosimportânciasque,aqualquertítulo,lheforemdevidaspelaCONT
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RATADA. 
 

§2º PoderáaCONTRATANTEsustaropagamentode qualquernotafiscal,nosseguintescasos: 
 

a) Incoerêncianoobjetooferecido,deresponsabilidadedaCONTRATADA; 
 

b) ProdutosemdesacordocomascondiçõesestabelecidasnesteCONTRATOenotermodereferênciaeproposta; 

c) Erros,omissõesouvíciosnasnotasfiscais. 
 

CLAUSULAOITAVA- OBRIGAÇÕESDACONTRATANTE 
 

8.1 Fiscalizaro perfeitocumprimentodoobjetoedasdemaiscláusulas do EditaledoContrato. 
 

8.2 ProporcionarascondiçõesnecessáriasparaqueaCONTRATADApossacumpriroqueestabelecemoEditaleoContrato
. 

 
8.3 Atestar as notas fiscais/faturas desde que tenham sido entregues como determina este contrato,verificar os 
relatórios apresentados, encaminhar as notas fiscais e/ou faturas, devidamente atestadas, 
parapagamentonoprazodeterminado.Que,porqualquer motivo,nãoestejacorrespondendoàsexpectativas. 

 
8.4 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre as imperfeições, falhas, e demais irregularidadesconstatadas na 
execução dos procedimentos previstos no presente Edital e no Contrato. Efetuar ospagamentos, no prazo e nas 
condições indicadas neste instrumento, comunicandoà 
CONTRATADAquaisquerirregularidadesouproblemasquepossaminviabilizaros pagamentos. 

 
8.5 Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação que venham a 
sersolicitadospeloprepostodaCONTRATADA. 

 
8.6 Os pagamentos serão pagos mensalmente. De acordo com a apresentação das notas fiscais erelatórios 
descritivos dos serviços realizados. Assinados pelo responsável pela Execução do contrato evista 
peloGestordo(a)*****************. 

8.7 O CONTRATANTE poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a qualquer título, lhe 
foremdevidaspelaCONTRATADA. 

 
CLAUSULANONA-OBRIGAÇÕESDACONTRATADA 

 

9.1 Zelar pelo perfeito cumprimento do objeto edas demais cláusulas doTermo 
deReferência,observandorigorosamenteos prazos fixados. 

 
9.2 Assinar os instrumentos contratuais, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar da 
convocaçãopeloCONTRATANTE. 

9.3 Entregar os produtos adquiridos pelo CONTRATANTE conforme o objeto do Termo de 
Referência,comqualidade,eficiência,prestezaepontualidade,emconformidadecomostermoseprazosestabelecidosnos 
mesmos. 

 
9.4 Aceitar, a critério do CONTRATANTE, no todo ou em parte, a rejeição dos produtos entregues 
emdesacordocomestetermo,contratooucomapropostavencedora. 

 

9.5 Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, quaisquer anormalidades, que ponham em risco o 
êxitoeocumprimentodosprazosdeexecução dosserviços,propondo asaçõescorretivasnecessárias. 

 
9.6 Fornecer as devidas notas fiscais/faturas, nos termos da lei e cumprir todas as obrigações fiscaisdecorrentes da 
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execução do Contrato, responsabilizando-se por quaisquer infrações fiscais daí advindas,desde queainfraçãofiscal 
tenharesultadodeobrigaçãodaCONTRATADA; 

 
9.7 A CONTRATADA deverá enviar uma cópia da Nota Fiscal imediatamente após sua emissão, para oendereço 
eletrônico: para o email:compras.ara.2021@outlook.com  e para os responsáveis pela execução 
dasatividadesdecontrolefiscaldo CONTRATANTE,juntamentecomascertidõesderegularidade fiscal. 

 
9.8 É de obrigação da CONTRATADA providenciar toda a documentação pessoal necessária para ocontrato. 

 
9.9 Entregar qualquer quantidade solicitada pelo (a) *****************, nos prazos e condições 
previstosnoEdital. 

 
CLÁUSULADÉCIMA–DO VALORDAATADEREGISTRODEPREÇOEDAVIGÊNCIA 

 

10.1 OvalortotaldaATAédeR$*******(*****************); 
 

10.2
 AVigênciadestaAtaseráde12(doze)mesesacontardadatadesuaassinaturaem***de****de202**até*****de****
de202**. 

 

CLÁUSULADÉCIMAPRIMEIRA–DASSANÇÕES, PENALIDADES EMULTAS 
 

11.1 ArecusadoadjudicatárioemassinaraATADEREGISTRODEPREÇO,dentrodoprazoestabelecido pelo 
CONTRATANTE, bem como o atraso na entrega dos produtos objeto do 
contratocaracterizamdescumprimentodasobrigaçõesassumidasepermitemalémdassançõespecuniáriasescritasnesteedital
eainda: 

 
11.1.1 Advertênciaporescrito; 

 
11.1.2 SuspensãotemporáriadeparticipaçãoemlicitaçãoeimpedimentodecontratarcomaAdministração, 

deacordocomos prazosestabelecidos pela Lei. 
 

11.1.3 Declaração de INIDONEIDADE para licitar e contratar com a Administração Pública, no âmbito daUnião, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme 
dispõeoart.7°daLeiFederalnº10.520/2002; 

 
11.1.4 Não atendimento às especificações relativas aos produtos previstos em contrato ou instrumentoequivalente; 

 
11.1.5 Deixar de entregar o objeto do contrato sem justa causa e prévia comunicação à AdministraçãoPública; 

 
11.1.6 Entregaroobjetoforadas especificaçõesdoeditaledapropostavencedora; 

 
11.1.7 SançãodemultapoderáseraplicadacumulativamenteàsdemaissançõesprevistasnaLei; 

 
11.1.8 Assançõesrelacionadaseprevistasnesteeditaltambém poderãoseraplicadasàqueleque: 

 
11.1.9 Deixardeapresentardocumentaçãoexigida para ocertame; 

 

11.1.10 Apresentardeclaraçãooudocumentaçãofalsa; 
 

11.1.11 Nãomantivera proposta; 
 

11.1.12 Falharoufraudarfuturocontrato; 
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11.1.13 Comportar-sedemodoinidôneo; 
 

11.1.14 Cometerfraudefiscal. 
 

11.2 Aaplicaçãodassançõesobservaráodevidoprocessoadministrativo,respeitando-
seocontraditórioeaampladefesa,deacordo comodispostonaLeinº8666/93. 

 
11.3 AinexecuçãototalouparcialdaATAensejaráarescisãodamesma,nostermosdoart.77daLein.º8.666/93. 

 
§ 1º      Se o total das multas atingiremum valor igual a 10% (dez por cento) do preço total desta 
ATA,estaserárescindidodeplenodireito,aexclusivocritériodaCONTRATANTE,semprejuízodaapuraçãodeperdas 
edanos. 

 
§ 2ºAs multas serão descontadas "ex-offício", de qualquer crédito da CONTRATADA existente noMunicípio de  
Araguacema(TO), em favor desta última. Na inexistência de créditos que respondam pelasmultas, a CONTRATADA 
deverá recolhê-las nos prazos que a CONTRATANTE determinar, sob pena decobrançajudicial. 

 
11.4 OlicitantequeconvocadodentrodoprazodevalidadedasuapropostanãocelebraroContrato/Ata, deixar de entregar 
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execuçãode seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modoinidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar 
e contratar com o Município, pelo prazo de até02 (dois) a 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
edital e no contrato e das demaiscominaçõeslegais (Redaçãodada peloart.7º daLei 10.520/2002). 

 
11.5 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de mora nopercentual de 
2% (dois por cento) sobre o valor mensal acordado, e ainda se perdurar a inércia seráatribuída juros moratórios de 
0,33% ao dia sobre o saldo do valor contratado, limitado a 10% a multa serádescontadados pagamentos,ouainda,se 
forocaso,cobradojudicialmente. 

 
11.6 O ***************** poderá, garantida prévia defesa, aplicar à proponente vencedora as seguintessanções: 

 
11.6.1 AdvertênciapeloatrasoinjustificadonaexecuçãodaATA; 

 
11.6.2 Multanaformaprevistanoitem10.3; 

 
11.7 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com o 
Municípioporprazonãosuperiora02(dois) anos,pelainexecuçãoparcialoutotaldoobjeto. 

 
11.8 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o MUNICÍPIO pelo tempo que perdurar osmotivos 
da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da contratada e depois de ressarcido osprejuízosresultantes,para 
oMunicípio pelainexecuçãototaldoobjeto. 

 
11.9 A sanção prevista no Item 10.8 é de competência exclusiva da Administração Superior, depois defacultada a 
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias da abertura devista. 

 

CLÁUSULADÉCIMASEGUNDA– RESCISÃO 
 

12.1 AinexecuçãototalouparcialdestaATADEREGISTRODEPREÇOensejaasuarescisão,comasconsequênciascontr
atuaiseasprevistasemLeis,reconhecidososdireitosdaCONTRATANTE,especialmentequanto 
aoslucroscessantes,danosemergentes,comotambémperdasedanos. 

 
§ 1º  Não serão considerados como inadimplemento contratual os atrasos provocados por motivos deforça maior e 
caso fortuito, devidamente comprovados, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta eoito)horas após oeventoe 
aceitos pelaCONTRATANTE. 
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§ 2ºÀ CONTRATANTE reserva-se ao direito de rescindir ou revogar esta ATA, independentemente deinterpelação 
judicial ou extrajudicial, sem que caiba a CONTRATADA o direito a indenização de qualquerespécie, quandoocorrer: 

a) Falência,“RecuperaçãoJudicial”oudissoluçãodaCONTRATADA; 
b) Onãocumprimentodequalquercláusulaoucondiçãodesta ATA,porpartedaCONTRATADA; 
c) Subcontratação,cessãooutransferênciadapresenteATA; 
d) AtrasosemjustificativaaceitapelaCONTRATANTE,superiorà02(dois)diascorridos,nosprazosestabelecidos; 

e) Onãorecolhimento,nosprazos previstos,dasmultasimpostasàCONTRATADA; 
f) Descumprimento,pelaCONTRATADA,dasdeterminaçõesatribuídaspelafiscalizaçãodaCONTRATANTE; 
g) Qualquergarantia,cauçãoouutilizaçãodessaATAparaqualqueroperaçãofinanceira,semapréviaeexpressaautori

zaçãodaCONTRATANTE; 
h) Entreoutros,conformeprevistonoart.78daLeiFederaln°8.666,de21/06/93esuasmodificações. 

 
§ 3ºO ***************** poderá, também, rescindir esta ATA, independente dos motivos relacionados no"caput" e 
no parágrafo primeiro desta cláusula, por sua conveniência exclusiva e/ou por mútuo acordo,mediante aviso com 30 
(trinta) dias de antecedência, desde que efetue os pagamentos dos objetos até adata dasuarescisão. 

 
§ 4ºSe a CONTRATADAdercausa à rescisão destaATA ficarásujeita à multa de 
5%(cincoporcento)dovalordaATA,queserádeduzidadospagamentosaquetiverdireitoaCONTRATADA,respondendoain
daporperdas edanosdecorrentes darescisãocontratual. 

 
CLÁUSULADÉCIMATERCEIRA–FISCALIZAÇÃOEGESTÃO DAATA 

 

13.1 OresponsávelpelafiscalizaçãoeGestãodaATAserá,Sr(a)***************************,ououtroservidorque
viersucedê-lo. 

ParágrafoÚnico–Ficaconcordadoqueafiscalizaçãonãoteránenhumpoderparaeximira CONTRATADAdequalquer 
obrigaçãoprevistanestaATA. 

 

13.2 AomissãodafiscalizaçãonãoisentaráaCONTRATADAdaaplicaçãodesanções,porirregularidadesquesejamdeconh
ecimentodoGestor,ficandoomesmosujeitoassançõesadministrativascabíveis. 

 
13.3 Deverá a Contratada conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa,referentes ao 
objeto contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública concedente e dos órgãosdecontroleinternoeexterno. 

 
CLÁUSULADÉCIMAQUARTA–TAXASE IMPOSTOS 

 

14.1Qualquer alteração, criação ou extinção de benefícios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ouencargos legais), 
de comprovada repercussão nos preços ora contratados, impossibilitando a execuçãodeste instrumento, facultará às 
partes a sua revisão, para mais ou para menos, por mútuo e expressoacordo. 

 
CLAÚSULADÉCIMAQUINTA-DACOMPOSIÇÃODOSITENSEQUANTITATIVOS: 

 
15.1   O objeto do presente certame, em razão da sua natureza, foi elaborado pelo setor específico,ficando a 
responsabilidade da composição dos itens a cargodoresponsávelconforme item3 doANEXO I e os levantamentos de 
preço a cargo do Secretário(a) de ***************** 

 
CLAÚSULADÉCIMASEXTA- DISPOSIÇÕESGERAIS 

 

16.1 FarãopartedestaATAasdemaiscláusulascontidasnoeditaletermodereferência,mesmoasque nãoforamtranscritas 
paraeste instrumento. 

 
CLÁUSULADÉCIMASÉTIMA–TRANSFERÊNCIAESUBCONTRATAÇÃO 
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17.1
 SãovedadasacessãoeatransferênciadestaATA,sobpenadesuarescisãodeplenodireito,sujeitaaCONTRATADAàs
cominações neleprevistas 

 
CLÁUSULADÉCIMAOITAVA– FORO 

 

18.1A interpretação e aplicação dos termos contratuais serão regidas pelas leis brasileiras e o juízo dacidade de  
Araguacema(TO), por mais privilegiado que outro seja, terá jurisdição e competência sobrequalquer controvérsia 
resultante deste Contrato, constituindo assim o foro de eleição, prevalecendo sobrequalqueroutro,pormais 
privilegiadoqueseja. 

 
E,porestaremassimjustasecontratadas,assinamopresente,porsieseussucessoresem03(três)viasiguaiserubric

adas,para todososfinsdedireito,napresença dasduastestemunhasabaixo. 
 

 Araguacema(TO),**de*******de202* 
 
 

ORGÃOGERENCIADOR: 
 
 

FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDEDE ARAGUACEMA(TO) 
CNPJ(MF):**.****.****/****-** 

*********************************** 
GestoradoF.M.S 

 

FORNECEDOR(ES): 
 
 

*************************************  ************************************** 
CNPJ(MF):**.***.***/0001-**  CNPJ(MF):**.***.***/****-** 
**************************************
CPF(MF):***.***.***-** 
*************************************** 

 **************************************
CPF(MF):***.***.***-** 
************************************** 

 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 

Assinatura  Assinatura 
CPF(MF):  CPF(MF): 
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 ANEXOIII  
 

DOCUMENTOSNECESSÁRIOSPARAHABILITAÇÃO 
 
 

1. HABILITAÇÃOJURÍDICA:  
 

1.1. SociedadesComerciaisemGeral:Contratosocialesuasalterações; 
 

1.2. Sociedades Anônimas:Ata da Assembleia Geral que aprovou o estatuto socialem vigor e a 
atadaAssembleiaGeralqueelegeuseusadministradores,comprovadaspormeiodepublicaçãolegal. 

 
Observações: 
a) Na apresentação do estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver, deveráconstar além 

da denominação social, a identificação do ramo de atividade da empresa, quedeveráser compatívelcom 
o objetolicitado. 

2. REGULARIDADEFISCALETRABALHISTA:  
 

2.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão expedidaconjuntamente 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral daFazenda Nacional (PGFN), 
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa daUnião (DAU) por elas administrados, 
inclusive oscréditos tributários relativosàs contribuiçõessociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo 
único do artigo 11 da Lei Federal n.º8.212/1991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às 
contribuições devidas, por lei, aterceiros; 

 
2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos Estaduais, 

medianteapresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positivacom efeito de Negativa 
oudocumentoequivalentedoEstado sededolicitantenaformadalei; 

 
2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Municipais da sededa 

proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva comefeito de 
NegativaoudocumentoequivalentedoMunicípiosededolicitantenaformadalei; 

 
2.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS, medianteapresentação do 

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa EconômicaFederal–CEF. 
 

2.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a apresentação docomprovante 
de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria da Receita Federal doBrasil, 

 
2.6. ProvadeinexistênciadedébitosinadimplidosperanteaJustiçadoTrabalho,medianteaapresentação de Certidão 

Negativaou Positiva com Efeito de Negativa(CNDT), nos termos doartigo642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovadapeloDecreto-Lei5.452, de1ºdemaiode1943. 
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4. PARACOMPROVAÇÃODAQUALIFICAÇÃOTÉCNICA: 

5. DOCUMENTAÇÃOCOMPLEMENTAR: 

 
 

 

3.1.Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo cartóriodistribuidordo local 
da sede da proponente, há menos de 90 (noventa) dias da data marcada parainíciodadisputa. 

 

 

Parafinsdecomprovação dequalificaçãotécnica: 

4.1 Apresentarcatálogocomfichatécnicadoveículoetransformaçãodo item ofertado para alicitação; 

4.2 Comprovantedecapacidadetécnica(CCT)referenteàmarca/modeloofertadanalicitaçãoeCertidãodeadequação 
elegislaçãodo trânsito (CAT) referente à marca e modelo do veículoofertadopelolicitante; 

 
4.3 Atestados de Capacidade Técnica da empresa que participara da licitação referente ao objeto 

dalicitação“Ambulância”. 

4.4 Deverão apresentar laudo: Flamabilidade para atender o Contran 498/2014 no que se refere arevestimentos 
internos não metálicos do compartimento de atendimento para os seguintes 
itens:IsolamentoTérmico,Revestimentodeparedelateral,revestimentodoteto,do piso, dasportas; 

4.5 LaudoTécnicodeEnsaioEstruturaldoconjuntodaMacaretrátil,conformeespecificadanodescritivo, tendo como 
objetivo testara viabilidade de aplicação do equipamento realizando 
testesderesistência,maispróximodarealutilizaçãodomesmo,conformeNormas:ABNTNBR14.561/2000 – 
BRASIL, DIN EM 1865/Dezembro 1999, BS EM 1789/2000, AMD STANDARD 
004,conformeespecificadano descritivo. 

 

 

5.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituiçãoda 
República Federativa do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o inciso V do art. 27 da Lei 
n.8666/1993,acrescidopelaLein.9.854,de27deoutubrode1999,podendoserutilizadoomodelodoANEXOVI. 

 
5.2. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou contratar com opoder 

público,emqualquer desuasesferas,podendoserutilizadoomodelodoANEXO IV. 
 

5.3. Declaraçãodeinexistênciadefatosupervenienteimpeditivodahabilitação,emitidapeloproponente, assinada pelo 
representante legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo doANEXOV. 

 
5.4. Declaraçãodenãoparentesco,emitidapeloproponente,assinadapelorepresentantelegaldaempresa,podendoser 

utilizado omodelodoANEXOVII. 
 

5.5. DeclaraçãodeElaboraçãoindependentedeProposta,emitidapeloproponente,assinadapelorepresentante 
legaldaempresa,podendoserutilizadoomodelo doANEXOXII. 

 
6. Documentosmatriz/filial:Osdocumentosapresentadosdeverãoestaremnomedolicitanteresponsávelpelofor

necimentocomonúmerodoCNPJeendereçorespectivo. 
 

6.1. Seolicitanteresponsávelpelofornecimentoforàmatriz,todososdocumentosdeverãoestaremnomedamatriz. 

3. PARACOMPROVAÇÃODAQUALIFICAÇÃOECONÔMICO-FINANCEIRA: 



 ANEXOV  

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA 

                       SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

Paço Municipal, Praça Gentil Veras, nº 380, Centro, Araguacema – TO - CEP: 77.690-000 
www.araguacema.to.gov.br– (63) 3472-1315 –prefeitura.araguacema@hotmail.com  

 
6.2. Seolicitanteresponsávelpelofornecimentoforàfilial,todososdocumentosdeverão estaremnomedesta. 
7. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 

decópiaautenticadaporcartóriocompetenteoupormembrodaEquipedeApoio,medianteconferência da cópia com o 
original, ou ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial ouimpressodesítiosoficiaisdoórgãoemissor. 

8. Ascertidõese/oucertificadosobtidosviaInternetpoderãoserapresentadosemoriginaisoufotocópiassimples sujeitasà 
verificaçãodaautenticidadeno sítiocorrespondente. 

9. As declarações emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser firmadas 
porrepresentantelegaldaempresa 

10. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação emdesconformidade com 
opresenteeditalimplicaránainabilitaçãoda licitante. 

11. Não será desclassificada a empresa (micro/pequeno porte) que apresentar documentação com adata de validade 
vencida, conforme estabelecido no Artigo 42 e seguintes da Lei Complementar123/2006de15dedezembro 
de2006. 

12. Casoqualquerdosparticipantes(micro/pequenaempresaouprofissional)apresenteCertidão ou documento 
com a data de validade expirada, será concedido prazo de 05 
(cinco)dias,contadosdomomentoemqueoproponentefordeclaradovencedordocertame,prorrogáveis por 
igual período para que a situação seja regularizada, tudo conforme 
LeiComplementar123/2006de15/12/2006comasalteraçõesdaLei Complementarn.º147/2014. 

13. A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º da Lei Complementar 123/2006 de15 de 
dezembro de 2006, implicará decadência do direito à contratação sem prejuízo das sançõesprevistas no Artigo 
81 da Lei 8666/93, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à administraçãoconvocar os licitantes 
remanescentes na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ourevogaralicitação. 

 
14. Toda a documentação apresentada deverá estar em pleno vigor. Os documentos que omitirem oprazo de 

validade serão considerados como válidos pelo período de 60 (sessenta) dias da data daemissão,àexceçãode 
disposiçãoemcontrárioestabelecidanesteEdital. 
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DECLARAÇÃODEIDONEIDADE 

FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE DFE ARAGUACEMA(TO) 
At.ComissãoPermanentedeLicitação 
ARAGUACEMA(TO) 

 
PREGÃOELETRÔNICOnº011/2021 

 
OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de  01 (um) VEÍCULO MODELO 
FURGÃOOUPICK-UP,ADAPTADOPARAAMBULÂNCIADOTIPO“A”–SimplesRemoção,0(zero)km, 
ANO/FABR.:2020/2021,atravésrecursos Emenda Parlamentar nº 010410.00398/2020doProgramade Apoio á 
Manutenção dos serviços de Mac. Ambulatorial e Hospitalar na Rede Municipal para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde de Araguacema (TO), conforme condições e especificações estabelecidas neste Termo 
deReferência.. 

 
 

Aempresa********************************,comsedena**************************nº*****,Quadra*****Lote 
***** Bairro **************************, CEP **.***-***, Município de ***************************** 
inscrito no CNPJsobon.º*************************,DadosBancáriosdaEmpresa:ContaCorrentenº ............ Agência 
nº...........   Banco   ............,   neste   ato   representada   por   seu   Representante   legal   Sr.(a) 
*************************************,portador(a)dacarteiradeidentidadenº****************************
*inscrito no CPF sob nº *****************************, Declaramos para os fins de direito, na qualidade 
deProponentedoprocedimentolicitatório,sobamodalidadedePregãoEletrônicoNº*****/202*****,instauradoporestemu
nicípio,quenãoestamosimpedidosdelicitaroucontratarcomaAdministração Pública,emqualquerdesuas esferas. 

 
Porser expressãodaverdade,firmamosapresente. 

 
 

Localidade, de de202_ 
 
 

Empresa:*********************** 
Nome do Representante: 

***************************Cargo:***********
**************** 

CPF(MF).:****.*****.****-*** 
 
 

OBS.:1)EstádeclaraçãodeveráseremitidaempapeltimbradodaempresaproponenteecarimbadacomonúmerodoCNPJ. 
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CARIMBOPADRONIZADODOCNPJ 

 
 

MODELODEDECLARAÇÃODAINEXISTÊNCIADEFATOSSUPERVENIENTESIMPEDITI
VOSDAHABILITAÇÃO 

 
 
 

FUNDO MUNICIPALDESAÚDE DE ARAGUACEMA(TO) 
At.ComissãoPermanentedeLicitação 
ARAGUACEMA(TO) 

 
PREGÃOELETRÔNICOnº01/2021 

 
OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de 01 (um) VEÍCULO MODELO 
FURGÃOOUPICK-UP,ADAPTADOPARAAMBULÂNCIADOTIPO“A”–SimplesRemoção,0(zero)km, 
ANO/FABR.:2020/2021,atravésrecursos Emenda Parlamentar nº 010410.00398/2020doProgramade Apoio á 
Manutenção dos serviços de Mac. Ambulatorial e Hospitalar na Rede Municipal para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde de Araguacema (TO), conforme condições e especificações estabelecidas neste Termo 
deReferência. 

 
 
 

Osignatáriodapresente,emnomedaproponente,*************************************,DECLAR
A, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitaçãoou que comprometam 
a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 2, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei8.666,de21dejunho de1993esuas 
alteraçõessubsequentes. 

 
 
 
 
 

Localidade,***de********************de******** 
 
 
 

Empresa:*********************** 
Nome do Representante: 

***************************Cargo:***********
**************** 

CPF(MF).:****.*****.****-*** 
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DECLARAÇÃODOEMPREGADOR 
(CumprimentodoDispostodoIncisoXXXIIIdoArt.7°daConstituiçãoFederal) 

 
 

FUNDO MUNICIPALDESAÚDE DE ARAGUACEMA(TO) 
At.ComissãoPermanentedeLicitação 
ARAGUACEMA(TO) 

 
PREGÃOELETRÔNICOnº01/2021 

 
 

OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de 01 (um) VEÍCULO MODELO 
FURGÃOOUPICK-UP,ADAPTADOPARAAMBULÂNCIADOTIPO“A”–SimplesRemoção,0(zero)km, 
ANO/FABR.:2020/2021,atravésrecursos Emenda Parlamentar nº 010410.00398/2020doProgramade Apoio á 
Manutenção dos serviços de Mac. Ambulatorial e Hospitalar na Rede Municipal para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde de Araguacema (TO), conforme condições e especificações estabelecidas neste Termo 
deReferência. 

 
 

Aempresa********************************,comsedena**************************nº*****,Quadra*****Lote 
***** Bairro **************************, CEP **.***-***, Município de ***************************** 
inscrito no CNPJsob     o     n.º     *************************,     através     de     seu     representante     legal     Sr.     
(a) 
*************************************,portador(a)dacarteiradeidentidadenº****************************
*inscritonoCPFsobnº*****************************,DECLARA,parafinsdodispostonoincisoVdoart.27da Lei 
nº8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nãoemprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor dedezesseisanos. 

 
* RESSALVA:empregamenor,apartirdequatorzeanos,nacondiçãodeaprendiz(). 

 
 OBS.:Emcasoafirmativo,assinalararessalvaacima. 

 
 
 

Localidade,***de********************de******** 
 
 
 

Empresa:*********************** 
Nome do Representante: 

***************************Cargo:***********
**************** 

CPF(MF).:****.*****.****-*** 
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DECLARAÇÃODENÃOPARENTESCO 
 

PREFEITURAMUNICIPALDE ARAGUACEMA(TO) 
At.ComissãoPermanentedeLicitação 
ARAGUACEMA(TO) 

 
PREGÃOELETRÔNICOnº01/2021 

 
 

OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de 01 (um) VEÍCULO MODELO 
FURGÃOOUPICK-UP,ADAPTADOPARAAMBULÂNCIADOTIPO“A”–SimplesRemoção,0(zero)km, 
ANO/FABR.:2020/2021,atravésrecursos Emenda Parlamentar nº 010410.00398/2020doProgramade Apoio á 
Manutenção dos serviços de Mac. Ambulatorial e Hospitalar na Rede Municipal para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde de Araguacema (TO), conforme condições e especificações estabelecidas neste Termo 
deReferência. 

 
 
 

Aempresa********************************,comsedena**************************nº*****,Quadra*****Lote 
***** Bairro **************************, CEP **.***-***, Município de ***************************** 
inscrito no CNPJsob     o     n.º     *************************,     através     de     seu     representante     legal     Sr.     
(a) 
*************************************,portador(a)dacarteiradeidentidadenº****************************
*inscrito no CPF sob nº *****************************, DECLARA, para efeito de participação no 
processolicitatórioPREGÃOELETRÔNICO Nº*****/202*****, daPrefeitura Municipal de  Araguacema(TO), 
quenão mantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta,colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ouestatutário, de direção e de 
assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento deFinanças, Compras e 
LicitaçõesdoMunicípiodaPrefeitura Municipalde  Araguacema(TO). 

 
 
 

Localidade,***de********************de******** 
 
 
 

Empresa:*********************** 
Nome do Representante: 

***************************Cargo:***********
**************** 

CPF(MF).:****.*****.****-*** 
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 ANEXOVIII  
 

MODELO DE CARTAPROPOSTAPARAFORNECIMENTO DOOBJETO 
Ào 
FUNDOMUNICIPALDE SAÚDE DE ARAGUACEMA(TO) 
At.ComissãoPermanentedeLicitação 
ARAGUACEMA(TO) 
PREGÃOELETRÔNICOnº01/2021 

PrezadosSenhores, 
 

Aempresa********************************,comsedena**************************nº*****,Quadra*****Lote*****Bairro 
**************************,CEP  **.***-***,  Municípiode  *****************************inscritonoCNPJsobon.º 
*************************,DadosBancáriosdaEmpresa:ContaCorrentenº................Agêncianº...........Banco ................................ , 
neste ato representada por seu Representante legal Sr.(a) *************************************, portador(a) da carteira 
deidentidade nº ***************************** inscrito no CPF sob nº *****************************,   apresenta sua 
propostaparafornecimentode*****************************paraoMunicípiode Araguacema;,conformediscriminadoabaixo: 

 
1. OBJETO 

ITEM DESCRIÇÃODOSPRODUTOS UNID. MARCA QUANT VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

01 ***************************** xxx ***** xxx ***** ******* 
 TOTALDOSPRODUTOS ******* 

 
2. DAVALIDADE DAPROPOSTA 

 
2.1 PrazodeValidadedaProposta60diascorridos acontardasuaapresentação. 

 
3. DOLOCAL DEENTREGA 

 
3.1 LocaldeEntrega(verificarotermodereferência) 

 
4. DASDECLARAÇÕES 

 
4.1 DeclaroqueserãoatendidastodasascondiçõescomerciaisestabelecidasnoEditaleseusanexos. 

 
4.2 Declaroquenospreçospropostosencontram-seincluídostodosostributos,encargossociais,trabalhistase financeiros, taxas, 

seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus queporventurapossamrecairsobreo fornecimento do objeto da presente 
licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitaçãodepropostaseseusanexos. 

 
4.3 Declaroqueestapropostafoielaboradadeformaindependente 

 
Sendo só para o momento, subscrevemo-

nos.Atenciosamente, 

Localidade, de de 202_ 
 

Empresa:*********************** 
NomedoRepresentante:************************** 

 

Cargo: 
***************************
CPF(MF).:****.*****.****-*** 
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MODELODEDECLARAÇÃODEMICROEMPRESAOUEMPRESADEPEQUENOPORTE 
 
 

FUNDO MUNICIPALDESAÚDE DE  ARAGUACEMA(TO) 
At.ComissãoPermanentedeLicitação 
ARAGUACEMA(TO) 

 
PREGÃOELETRÔNICOnº01/2021 

 
OBJETO:RegistrodePreçosparaFuturaeEventualAquisiçãode 01 (um) VEÍCULO MODELO FURGÃOOUPICK-
UP,ADAPTADOPARAAMBULÂNCIADOTIPO“A”–SimplesRemoção,0(zero)km, 
ANO/FABR.:2020/2021,atravésrecursos Emenda Parlamentar nº 010410.00398/2020doProgramade Apoio á 
Manutenção dos serviços de Mac. Ambulatorial e Hospitalar na Rede Municipal para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde de Araguacema (TO), conforme condições e especificações estabelecidas neste Termo 
deReferência. 

 
 
 

Aempresa********************************,comsedena**************************nº*****,Quadra*****Lote 
***** Bairro **************************, CEP **.***-***, Município de ***************************** 
inscrito no CNPJsob     o     n.º     *************************,     através     de     seu     representante     legal     Sr.     
(a) 
*************************************,portador(a)dacarteiradeidentidadenº****************************
*inscrito no CPF sob nº *****************************, DECLARA, sob as penalidades da lei, que se 
enquadracomo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de14 
de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas, por não 
seenquadraremnenhumadas vedaçõeslegais impostas pelo§4ºdoreferidoartigo. 

 
 
 
 

Localidade, de de 202_ 
 
 
 
 

Empresa:*********************** 
Nome do Representante: 

***************************Cargo:*************
************** 

CPF(MF).:****.*****.****-*** 
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FICHATÉCNICADESCRITIVADOOBJETO(INÍCIO DOPREGÃO) 
Númerodoedital: 

Órgãocomprador: 

Marcadoproduto: 

Especificaçãodoproduto: 

NúmerodoItem: 

PreçounitárioetotaldoItem: 

ValortotaldaProposta: 

Prazodevalidadedaproposta(emdias,conformeestabelecidonoedital): 

Preçoinicialparaoitem(emR$): 

PrazodeGarantia: 

Declaramos,paratodososfinsdedireito,quecumprimosplenamenteosrequisitosdehabilitaçãoequenossaproposta está 
emconformidadecomasexigências doinstrumentoconvocatório(edital). 

Declaramos,ainda,queestamosenquadradosnoRegimedetributaçãodeMicroempresaeEmpresa de Pequeno 
Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 dedezembrode2006. 

 
[SomentenahipótesedeolicitanteserMicroempresaouEmpresade PequenoPorte(ME/EPP)] 

Data: 

LocaisdeAssistênciaTécnica:ResponsávelTécnico/Endereço/Telefone/E-mail: 

 

Nota:QuandoamarcadoprodutoidentificaroLicitante,poderáomesmousaraindicaçãode:“MarcaPrópria” 
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TERMODEADESÃOAOSISTEMADEPREGÃOELETRÔNICODABOLSADELICITAÇÕES
ELEILÕESDOBRASILEDEINTERMEDIAÇÃODEOPERAÇÕES 

 
NaturezadoLicitante(Pessoafísicaoujurídica) 

Nome:(RazãoSocial) 

Endereço: 

Complemento Bairro: 

Cidade: UF 

CEP: CNPJ/CPF: 

Inscriçãoestadual: RG 

Telefonecomercial: Fax: 

Celular: E-mail: 

Representantelegal: 

Cargo: Telefone: 

RamodeAtividade: 

1. Por meio dopresente Termo de Adesão,oLicitante acima qualificado manifestasua adesãoaoRegulamento do 
Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil,doqual declaraterpleno 
conhecimento,emconformidade comasdisposiçõesqueseguem. 

2. SãoresponsabilidadesdoLicitante: 
 

i. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dosquais 
venhaaparticipar; 

 
ii. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais 

parafinsdehabilitação naslicitações emqueforvencedor; 
 

iii. observaralegislaçãopertinente,bemcomoodispostonosEstatutosSociais e nas demaisnormas e regulamentos 
expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declaraterplenoconhecimento; 

iv. designarpessoaresponsávelparaoperaroSistemaEletrônicodeLicitações,conformeANEXOI;e 
v. pagarataxapelautilizaçãodoSistemaEletrônicodeLicitações. 

 
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento 

detaxasdeutilização,conformeprevistonoANEXOIVdoRegulamentoSistemaEletrônicodeLicitaçõesdaBolsadeLi
citaçõeseLeilõesdoBrasil. 
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4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária 
referenteàstaxasdeutilizaçãoorareferidas,nosprazosecondiçõesdefinidosnoANEXOIVdoRegulamentoSistemaEl
etrônicodeLicitaçõesdaBolsadeLicitações eLeilões. 

 
5. (cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga plenospoderes à 

sociedade corretora abaixoqualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes doCódigo Civil Brasileiro, para o 
fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seuinteresse realizados por meio do Sistema 
Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e LeilõesdoBrasil,podendoasociedade corretora, para tanto: 

 
i. Declararqueconheceeatendetodasasexigênciasdehabilitaçãodo Edital 

 
ii. apresentarlancedepreço; 

 
iii. apresentarmanifestaçãosobreosprocedimentosadotadospelopregoeiro; 

 
iv. solicitarinformaçõesviasistemaeletrônico; 

 
v. interporrecursoscontraatosdopregoeiro; 

 
vi. apresentareretirardocumentos; 

 
vii. solicitare prestardeclaraçõeseesclarecimentos; 

 
viii. assinardocumentosrelativosàspropostas; 

 
ix. emitirefirmarofechamentodaoperação; 

 
x. praticartodososatosemdireitoadmitidosparaobomefielcumprimentodopresentemandato,quenãopoderásersu

bstabelecido 
 

Corretora:  

Endereço:  

CNPJ:  

 

6. O presente Termo de Adesão é válido até/    /   , podendo ser rescindidoou revogado, aqualquer tempo, pelo 
Licitante, mediante comunicação expressa,sem prejuízo das responsabilidadesassumidasdurante oprazode 
vigênciaoudecorrentesdenegóciosemandamento. 

 
Localedata: 

 
 

Assinatura:  
(reconhecerfirmaemcartório) 
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Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico 
deLicitaçõesda Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil -

(Licitante direto) 
 

IndicaçãodeUsuáriodoSistema 
 
 

RazãoSocialdoLicitante: 
CNPJ/CPF: 
Operadores 
1 Nome: 

 CPF: Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 
2 Nome: 

 CPF: Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 
3 Nome: 

 CPF: Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 

 
OLicitantereconheceque: 

 
i. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema sãode uso 

exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade poreventuaisdanosou 
prejuízos decorrentesdeseu usoindevido; 

 
ii. ocancelamentodeSenhaoudeChaveEletrônicapoderáserfeitopelaBolsa,mediantesolicitaçãoescrita

deseutitular oudoLicitante; 
 

iii. a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá 
sercomunicadaimediatamente àBolsa, paraonecessário bloqueio deacesso;e 

 
iv. o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e 

transaçõesefetuadasnosistema,porseuusuário,porsuacontaeordem, assumindo-
oscomofirmeseverdadeiros;e 

 
v. o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes 

daBolsa,noServiçodeProteçãodeCreditoe noSERASA. 
 

Localedata: 
 
 

Assinatura:  
(reconhecerfirmaemcartório) 
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 ANEXOXII  
 

MODELODADECLARAÇÃODEELABORAÇÃO INDEPENDENTEDEPROPOSTA 
FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE DE  ARAGUACEMA(TO) 

At.ComissãoPermanentedeLicitação 
ARAGUACEMA(TO) 
PREGÃOELETRÔNICOnº01/2021 
OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de 01 (um) VEÍCULO MODELO 
FURGÃOOUPICK-UP,ADAPTADOPARAAMBULÂNCIADOTIPO“A”–SimplesRemoção,0(zero)km, 
ANO/FABR.:2020/2021,atravésrecursos Emenda Parlamentar nº 010410.00398/2020doProgramade Apoio á 
Manutenção dos serviços de Mac. Ambulatorial e Hospitalar na Rede Municipal para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde de Araguacema (TO), conforme condições e especificações estabelecidas neste Termo 
deReferência. 

 
Aempresa********************************,comsedena**************************nº*****,Quadra*****Lote 
***** Bairro **************************, CEP **.***-***, Município de ***************************** 
inscrito no CNPJsob     o     n.º     *************************,     através     de     seu     representante     legal     Sr.     
(a) 
*************************************,portador(a)dacarteiradeidentidadenº****************************
*inscrito no CPF sob nº *****************************,,para fins do disposto no Edital dapresente 
Licitação,declara,sobaspenas da lei,emespecialo art.299do CódigoPenalBrasileiro,que: 

a) apropostaapresentadaparaparticipardapresenteLicitaçãofoielaboradade maneiraindependente (pelo 
Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ouindiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou defatodapresenteLicitação,por 
qualquermeioou porqualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foiinformada, 
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presenteLicitação, 
porqualquermeiooupor qualquer pessoa; 

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outroparticipante 
potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referidalicitação; 

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação nãoserá,   
notodoouemparte,diretaouindiretamente,comunicadooudiscutidocom qualquer 
outroparticipantepotencialoudefatodapresenteLicitaçãoantesda adjudicação do objeto dareferidalicitação; 

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação nãofoi, no todoou em parte, 
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante doórgãolicitante 
antesdaabertura oficialdaspropostas; e 

f) queestá plenamenteciente do teor e daextensão desta declaraçãoe que detémplenos 
podereseinformaçõesparafirmá-la. 

Localidade, de de 202_ 
 

Empresa:*********************** 
Nome do Representante: 

***************************Cargo:*************
************** 

CPF(MF).:****.*****.****-*** 
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 ANEXOXIII  
 

MINUTACONTRATUAL 
CONTRATOPÚBLICODE *********************Nº***202* 

 
 

ContratoPúblicode*********,queentresifirmam o 
***************** Estado de Tocantins, e 
aEmpresa*****************. 

 
I. PREÂMBULO 

 
O*****************,EstadodeTocantins,pessoajurídicadedireitopúblicointerno,inscritanoCNPJn. 
**.***.***/****-****, com sede na ************, nº **, Qd. **, Lt. ** CEP.: **.***-***, nesta cidade de 
***********,Estado de **********, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representado 
pelasua**********,Sra.****************,***********,**********,inscritanoCPFsobonº****.****.****-
***eRGnº***.****.****SSP/**,residenteedomiciliadaa**************Quadra**Lote***,CEP:**.****-***-
Setor************** em ************** (**) e do outro lado, e a empresa *****************, com sede à 
************,inscritanoCNPJsobon.º***.***.***/***-
****,nesteatorepresentadapeloseu*********************,Sr.************************, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado ****************, portador da RG nº *********e CPF nº ***********, doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, considerando a Homologaçãoe Adjudicação do objeto da licitação de 
que trata a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º **/202*,consoante o Processo n. º ***/**** e a Lei 
10.024/2019   Lei 10.520/2002; a Lei n.º. 8.666, de 21 de 
junhode1993esuasalterações,edemaisordenamentojurídicoquedisciplinaamatéria;RESOLVEMcelebraropresenteContr
ato,medianteasseguintes Cláusulasecondições: 

 
II. DAFUNDAMENTAÇÃO 

 
Da fundamentação legal:O presente termo de contrato fundamenta-se nasdisposições constantes 
daLeiFederaln.º10.520/2002;daLeiFederal n.8.666,de21dejunhode 1993. 

 
III. DOLOCAL 

 
Dadataelocaldeassinatura:Lavradoeassinadoem Araguacema,aos***(***)diasdomêsde 
************de2021. 

 
CLÁUSULAPRIMEIRA:DOOBJETO: 

 
1.1 O presente CONTRATO tem por objeto a Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de01 (um) 
VEÍCULO MODELO FURGÃOOUPICK-UP,ADAPTADOPARAAMBULÂNCIADOTIPO“A”–
SimplesRemoção,0(zero)km, ANO/FABR.:2020/2021,atravésrecursos Emenda Parlamentar nº 
010410.00398/2020doProgramade Apoio á Manutenção dos serviços de Mac. Ambulatorial e Hospitalar na Rede 
Municipal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Araguacema (TO), conforme condições e 



ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA 

                 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

 
Paço Municipal, Praça Gentil Veras, nº 380, Centro, Araguacema – TO - CEP: 77.690-000 

www.araguacema.to.gov.br– (63) 3472-1315 –prefeitura.araguacema@hotmail.com  

especificações estabelecidasneste Termo de Referência.., abaixo descrito, conforme proposta apresentada pela 
Contratada, a qualintegraopresentetermo,independentedetranscrição. 

1.2 AaquisiçãoserárealizadacomrecursosprovenientesrepassedoGovernoEstadualatravésdeRecursodestinadoaoFu
ndoMunicipaldeSaúde e/oucomcontrapartidado TesouroMunicipal. 

 
1.3 ÉparteintegrantedesteTermo,independentementedetranscrição,paraefeitosdecomplementá-lo, oEdital 
PregãoEletrôniconº***/202**eseusanexos. 

 
CLÁUSULASEGUNDA: DOPRAZOEVIGÊNCIA: 

 

2.1 Oprazodevigênciadocontratoseráde***************,contadoapartirdesuaassinaturapelaspartes, vigorandode 
******até********. 

 
PARÁGRAFOÚNICO-Poderáavigênciadopresentetermopoderáserprorrogada,nostermosdalegislaçãoaplicável, 
aexclusivocritériodaCONTRATANTE,atravésdeTermoAditivo. 

 
CLÁUSULATERCEIRA:DASOBRIGAÇÕESDACONTRATANTE: 

 

3.1. Efetuaros pagamentosdevidos àCONTRATADA,nascondições estabelecidasnestecontrato; 
 

3.2. ForneceràCONTRATADAdocumentos,informaçõesedemaiselementosquepossuir,ligadosaopresentecontrato; 

3.3. Exercerafiscalização docontrato,naformadacláusulaoitava; 

3.4. Receber oobjetodocontrato nasformasdefinidas; 

3.5. IndicaraContratada oslocaisdeentregado objetodo presentetermo. 
 

3.6. DemaisobrigaçõesestabelecidasnoEditalPregãoEletrônicodenº **/202**eseusanexos. 
 

CLÁUSULAQUARTA:DASOBRIGAÇÕESDACONTRATADA: 
 

4.1. Entregaroobjetodestecontrato,deacordocomasespecificações,dentrodosprazoseformaconstantesdoTermodeRef
erência. 

 
4.1.1. Éparteintegrantedopresentetermo,independentementedetranscriçãooTermodeReferência,Anexo 
doEditalPregãoEletrôniconº**/202** 

 
4.2. Fornecer,àssuascustas,otransportepróprioenecessárioàentregado objeto. 

 
4.3. Arcar com os ônus e o desembolso decorrentes de consumo, avarias ou perdas, antes e durante 
aentregadoobjeto. 

 
4.4. Responsabilizar-sepelosdanoscausadosdiretamenteaCONTRATANTEouaterceiros,decorrentesdesua 
culpaoudolo naexecuçãodocontrato,conformeoart.70da Lei 8.666/93. 

 
4.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,todasas 
condições de habilitaçãoequalificaçãoexigidas nalicitação. 

 
4.6. Arcarcomoscustosedespesasdecorrentesdelicenças,tributos,contribuiçõesfiscaiseparafiscais, emolumentos e 
taxas de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam sobre aexecuçãodoobjeto. 

 
4.7. Reparar, corrigir, remover, substituir, sob sua exclusiva e integral responsabilidade, sem quaisquerônus para 
a CONTRATANTE e sem importar em alteração do prazo contratual, o objeto do contrato 
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emqueseverificaremvícios,defeitos ou avarias resultantesdaexecuçãodoobjeto. 
 

4.8. Não ceder a terceiros, emhipótese alguma, o presente contrato,no todo ou emparte, sem 
oprévioeexpressoconsentimentodafiscalização daCONTRATANTE. 

 
4.9. Também constituem-se obrigações da CONTRATADA, independentemente de transcrição 
àquelasconsignadasdoEditalPregãoEletrôniconº**/202**eseusanexos,emespecialseuTermodeReferencia. 

 
CLÁUSULAQUINTA: DADOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA 

 

5.1Osrecursosdestinadosaopagamentodosserviçosobjetodestecontratosãooriundosderecursos próprios do município 
através do orçamento municipal e correrá à conta do corrente 
exercíciofinanceiro,comrecursosconsignadosnaLeiOrçamentáriaemvigor,nadotaçãonº 
*.***.***.***.***.***.***.***, Ficha *******, Fonte 

***.***CLÁUSULASEXTA:VALORDOCONTRATO: 

6.1       A Contratante efetuará o pagamento à Contratada (Fornecedora), em até ******** (****) dias, 
acontardadatadorecebimentodosprodutos,medianteaapresentaçãodaNotaFiscal/Faturacorrespondente e, com 
observância do estipulado pelo art. 5º da Lei nº 8.666/93, importando no 
totalprevistonatabelaacimatranscrita,perfazendo ummontante deR$***********(**********). 

 
CLÁUSULASÉTIMA: CONDIÇÕESDEPAGAMENTO: 

 

7.1 Ospagamentosdosmateriaisaqueserefereestacláusulaserãoefetuadosnacontacorrentenº 
***,agência*****,****,detitularidadedaCONTRATADA. 

 
7.2 O pagamento será realizado em parcela única, em até ******* (***********) dias após entrega doobjeto 
econseqüente protocolodaNotaFiscalnosetorcompetenteda Prefeitura. 

 
7.3 Não serão pagas faturas, que contenham rasuras, ou apresentem descrição de materiais 
emdesacordocomoedital,contratoepropostadolicitante. 

 
7.4 Asnotasfiscais/faturasqueapresentaremincorreçõesserãodevolvidasàContratadaeseuvencimentoocorrerá10(dez
)dias úteisapós a datade suaapresentação válida. 

 
7.5 O efetivo pagamento está condicionado a liberação dos recursos pela Caixa Econômica Federa,órgão 
responsável pela gestão e liberação dos recursos, por se tratar de aquisição custeada com 
recursosoriundosdogovernofederaldecorrentes deConvênio. 

 
CLÁUSULAOITAVA:DAEXECUÇÃO EDAFISCALIZAÇÃODOCONTRATO: 

 

8.1 O objeto deste contrato deverá ser entregue de acordo com a especificação do Edital PregãoEletrônico 
n.*********/202**, Termo deReferencia e Proposta apresentada, noórgão e local designadopelaSecretaria Municipal 
de Saúde de Araguacema/GO. 

 
8.2 Oprazoparaentregadoobjetoseráde************************. 

 
8.3 O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas e 
observadosostermosdeste editalealegislaçãovigente,respondendoo inadimplentepelasconseqüênciasdainexecuçãototal 
ouparcial,naformadoitemXVdoEdital. 

 
8.4 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo ******************************, o 
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qualseráresponsávelpelafiscalização. 
 

8.5 Os responsáveis pela fiscalização verificarão se o objeto entregue pela CONTRATADA conferecom a 
descrição constante da proposta-detalhe em quantidade e qualidade, determinando o que 
fornecessárioàregularizaçãodasfaltasoudefeitosobservados.Noqueexcederàsuacompetência,comunicarão o fato à 
autoridade superior, no prazo máximo de três dias, para adoção das medidascabíveis. 

 
CLÁUSULANONA:DARESPONSABILIDADE: 

 

9.1       A CONTRATADA é responsável por danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentesde culpa ou 
dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presençadefiscalizaçãoou 
peloacompanhamentodaexecuçãoporórgão daAdministração. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentesde 
acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execuçãodo contrato, 
podendo a Administração, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de 
taisencargos,comocondiçãodopagamentodos créditosdaCONTRATADA. 

 
CLÁUSULADÉCIMA:  DA ALTERAÇÃODOCONTRATO: 

 

10.1 Opresentecontratopoderáseralterado,comasdevidasjustificativas,nashipótesesprevistasnaLeinº 
8.666/93,através determoaditivo. 

 
CLÁUSULADÉCIMAPRIMEIRA:DARESCISÃO: 

 

11.1O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da CONTRATANTE, pela inexecuçãototal ou parcial 
de suas cláusulas e condições, sem que caiba à CONTRATADAdireito a indenizações dequalquer espécie com as 
conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, nos termos doartigo 77 da Lei nº 8.666/93, bem como 
pelos motivos relacionados nos artigos 78 e 79 do mesmo diplomalegal. 

 
PARÁGRAFOÚNICO:Oscasosderescisãocontratualserãoformalmentemotivadosnosautosdoprocessoadministrativo,asse
guradoaCONTRATADAodireitoaocontraditórioeapréviaeampladefesa. 

 
CLÁUSULADÉCIMASEGUNDA: DASPENALIDADES: 

 

12.1 ACONTRATADAestarásujeitaàspenalidadesprevistasnoart.87,daLeiFederalnº8.666/93,asseguradoocontradit
órioeapréviaeampladefesa. 

 
12.2 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA àmulta de 
mora de até 2% (dois por cento) do valor do contrato, por dia útil de atraso, sem prejuízo dapossibilidade de rescisão 
unilateral do contrato pela administração e da aplicação de outras 
sançõesprevistasnesteTermo,noEditalPregãoEletrônico***/202*. 

 
12.3 AsmultasadministrativasserãoaplicadasacritériodaPREFEITURA,atendendoàgravidadedainfraçãoaté o 
valormáximoacumuladode 20%(vinte porcento)dovalordocontratoemseutotal. 

 
12.4 Asmultasadministrativasprevistasnacláusulaanteriornãotêm  
carátercompensatório,nãoeximindooseupagamento aCONTRATADAporperdasedanosdas infraçõescometidas. 

 
12.5 ACONTRTADAtambémestarásujeitaaspenalidadesestabelecidaspeloEditalPregãoEletrônico **/202*., bem 
como aquelas estabelecidas pela Lei Federal 10.520/02 e Lei Federal 8.666/93 esuasalterações. 
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CLÁUSULADÉCIMATERCEIRA:DACESSÃOOU TRANSFERÊNCIA: 

 

13.1 Opresentecontratonãopoderáserobjetodecessãooutransferêncianotodoouemparte,anãosercomprévioe 
expressoconsentimento daCONTRATANTE,sobpenade imediatarescisão. 

 
CLÁUSULADÉCIMAQUARTA:CONDIÇÕESDEHABILITAÇÃO: 

 

14.1     A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidadecom as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nalicitação. 

 
CLÁUSULADÉCIMAQUINTA: DAPUBLICAÇÃOE CONTROLEDOCONTRATO: 

 

15.1Após assinatura deverá o presente contrato ser publicado, em extrato, conforme disposto em lei,correndo os 
encargos por conta da CONTRATANTE e remetendo-se cópia do mesmo, no prazo legal, aoTribunaldeContasdos 
Municípios,semprequenecessário. 

 
CLÁUSULADÉCIMASEXTA: DOFORO DE ELEIÇÃO: 

 

16.1     Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, as partes de comum acordo, elegemo foro da 
Comarca de  Araguacema, Estado de Tocantins, renunciandoqualquer outro, por mais privilegiadoqueseja. 

 
Eporestaremassimjustosecontratadosassinamopresente,em03(três)viasdeigualteoreforma,napresença 

dastestemunhasabaixoe qualificadas,paraquesurtamtodososefeitoslegais. 
 

 Araguacema(TO)**de******de202* 
 
 
 

******  ****** 
CNPJ(MF):******.******.******/******-******  CNPJ(MF):******.******.******/******-****** 
******  ****** 
PrefeitoMunicipal 
CONTRATANTE 

 Gestor–Decretonº******/201****** 
CONTRATADA 

 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 

Assinatura  Assinatura 
CPF(MF):  CPF(MF): 

 


