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E D I T A L D E  L I C I T A Ç Ã O 

(REPUBLICAÇÃO) 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 

 

EDITAL DE PREGÃO N° 001/2021 

PROCESSO N° 063/2021 

DATA DA REALIZAÇÃO: 13 de agosto de 2021. 

HORÁRIO: 09h00min 

 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: VALOR POR ITEM 
MODO DE DISPUTA: ABERTO 

 

OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição de 01 (um) VEÍCULO MODELO 

FURGÃO OU PICK-UP, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DO TIPO “A” – Simples 

Remoção, 0 (zero) km, ANO/FABR.: 2020/2021, através recursos Emenda Parlamentar nº 

010410.00398/2020 do Programa de 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 Anexos para 

inclusão no Sistema de Registro de Preços, nos termos abaixo. 

 
ABERTURA PREVISTA DA SESSÃO PÚBLICA E INICIO DA DISPUTA DE 
PREÇOS. 

Sessão 13 de agosto de 2021 

Envio de Proposta Data de Início: 03/08/2021 às 08h30min 

Data Final: 13/08/2021 às 08h59min 
Disputa dos Lances Início da Disputa: 09h00min 

Local www.bllcompras.com “Acesso Identificado”. 

 

 Na hipótese de não haver expediente no Município no dia estipulado, a sessão 

pública será automaticamente transferida para a mesma hora do primeiro dia útil 

subsequente. 

 

 Formalização de Consultas: até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para o 

recebimento das propostas, exclusivamente pelo email: 

licitacao.araguacemato@gmail.com. 

 

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

horário de Brasília (DF). 

 

  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021  

 

O MUNICÍPIO DE  ARAGUACEMA, Estado de Tocantins, através do Pregoeiro, designado pelo 
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Portaria Municipal nº 007/2021, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará 

realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, POR 

ITEM, destinado ao recebimento de propostas objetivando o REGISTRO DE PREÇOS do item 

relacionado no ANEXO I do edital para aquisição de 1 (UM) VEÍCULO MODELO FURGÃO 

OU PICK-UP, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DO TIPO “A” – Simples Remoção, 0 

(zero) km, conforme descrito no ANEXO I do edital. O procedimento licitatório obedecerá, 

integralmente, a Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e n° 147/2014, Lei Federal n.º 

10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e n° 8.250/2014, Decreto Federal Nº 3.555/00 e no 

que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores. 

Compõem este Edital os seguintes anexos: 

 
ANEXO I Termo de Referência 

ANEXO II Minuta da Ata de Registro de Preços 

ANEXO III Exigências para Habilitação 

ANEXO IV Modelo de Declaração de Idoneidade 

ANEXO V Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação 

ANEXO VI Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa 

empregadora; 

ANEXO VII Modelo declaração de não parentesco 

ANEXO VIII Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital; 

ANEXO IX Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP 

ANEXO X Ficha técnica descritiva 

ANEXO XI Termo de Adesão ao Sistema de Pregão Eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões 

do Brasil e de Intermediação de Operações 

ANEXO XII Declaração de Elaboração independente de Proposta 

ANEXO XIII Minuta de Contrato 

 

1.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 

condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do 

Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. 

1.2 Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de  Araguacema (TO), 

denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 

transferidos para o aplicativo “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 LC 

123/2006, atendendo o direito de prioridade para microempresa de pequeno porte para efeito 

do desempate quando verificado ao final da disputa de preços. 

 

2.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a inscrição e 

cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início 

da disputa. 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 
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3.1 Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente 

estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as 

exigências, especificações e normas contidas neste edital e seus anexos; 

3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 

documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações eLeilões 

do Brasil; 

3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas; 

3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso 

de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea 

pela Administração Pública ou impedida legalmente. 

3.5 Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamenteou através 

de uma corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, 

telefone: (041) 3097-4600 – até horário fixado neste edital para apresentação da proposta e 

início do pregão. 

3.6 A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição   

ecredenciamento do licitante, até o limite de horário previsto, e deverá ser requerido 

acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Ficha técnica descritiva (única) com todas as especificações do objeto da licitação em 

conformidade com o ANEXO X “Se a ficha técnica descritiva contera identificação 

da empresa participante, implicará na desclassificação da mesma”; e 

b) inserção no sistema do valor inicial do lote. 

3.7 O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa 

de Licitações e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos 

pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida 

pela entidade, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002. 

3.8 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração 

constante no ANEXO IX para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da 

proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar no campo próprio da ficha técnica 

descritiva do objeto consoante com omodelo do ANEXO X, o seu regime de tributação para 

fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006. 

 

4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, 

em especial, as seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c) abrir as propostas de preços; 

d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
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f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lancede 

menor preço; 

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h) declarar o vencedor; 

 

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E 

LEILÕES DO BRASIL 

4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do 

instrumento de mandato, operador devidamente credenciado em qualquer corretora de 

mercadorias associada à Bolsa 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 no sistema de compras do site: www.bll.org.br 

4.3 A participação do licitante no Pregão eletrônico se dará por meio de corretora contratada para 

representá-lo, ou diretamente pela BLL, que deverá manifestar em campo próprio do sistema, 

pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no 

Edital. 

4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 

lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição 

de senha privativa. 

4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 

eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa 

de Licitações e Leilões do Brasil; 

4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de Licitações 

e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 

senha, ainda que por terceiros; 

4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistemaeletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica 

para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico; 

PARTICIPAÇÃO 

4.8 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado (operador direto, ou da corretora de mercadorias) 

e subsequente cadastramento para participar do pregão e encaminhamento da proposta de 

preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite 

estabelecidos. 

4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu 

representante; 

4.10 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida pelo 

número (41) 3097-4600, e-mail: contato@bll.org.br, ou através de uma corretora de 

mercadorias associada. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 
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4.11 A partir do horário previsto no edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da 

proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação 

das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das 

propostas; 

4.12 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao 

sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 

imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 

4.13 O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde 

que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o lote; 

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

e registrado em primeiro lugar; 

4.15 Não será aceita ficha técnica com valores superiores ao máximo fixado no edital. O 

descumprimento desse requisito implicará na desclassificação dolicitante; 

4.16 Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados 

errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances; 

4.17 Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 

participantes; 

4.18 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 

Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos 

dos atos realizados; 

4.19 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão 

Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores 

representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data 

e hora da reabertura da sessão; 

4.20 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamentoiminente 

dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. 

O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 

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

automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as 

empresas apresentarem novos lances; (FECHAMENTO RANDÔMICO) 

4.20.1 Devido à imprevisão de tempo extra,   as empresas participantes deverão estimar o seu valor 

mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar 
em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil; 

4.21 Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento 

de aviso 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, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta 

diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja 

obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação; 

 

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

encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo 

pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 
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4.23 A empresa vencedora deverá encaminhar a proposta detalhada, devidamente adequada ao 

lance final, 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 regime ME/EPP enviar também o ANEXO IX), em até 02 horas após a 

finalização da etapa de lances, para o e-mail licitacao.araguacemato@gmail.com. O 

original ou cópias autenticadas, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, 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. Responsável pelo recebimento: O 

Pregoeiro. O não cumprimento do referido prazo acarretará a desclassificação da 

proposta vencedora, 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 o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso; 

 

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

o recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item 4.23. Será 

informado no chat o horário e a data exataem que se continuarão os trabalhos; 

 

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

estabelecido, acarretará nas sanções previstas no item 19 deste Edital, podendo o Pregoeiro 

convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente; 

 

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

exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, 

verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, 

e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o edital. Também 

nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor; 

 

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

menor preço e valor estimado para a contratação; 

 

4.28 Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto será adjudicado ao autor da 

proposta ou lance de menor preço; 

 

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

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

o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o 

valor de referência definido pela administração pública. 

 

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

5. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 
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e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável 

por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo 

como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 

5.2 Na ficha técnica deverá, obrigatoriamente, ser informado no campo próprio as 

ESPECIFICAÇÕES, MARCA, MODELO e quando for o caso, informar se a empresa é 

ME/EPP. A não inserção do arquivo com a proposta ou informações contendo as 

especificações e marcas neste campo, implicará na desclassificação da empresa, face à 

ausência de informação suficiente para classificação daproposta; 

5.3 O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO I; 

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

do Pregão; 

5.5 Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse regime fiscal no 

campo próprio da ficha técnica (ANEXO X) sob pena do licitante enquadrado nesta situação 

não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece 

a Lei Complementar 123/2006; 

 

 
 

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

à habilitação e demais anexos, juntamente com a Proposta de Preços escrita, com os valores 

oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última 

assinada pelo Representante Legal da empresa citado nos documentos de habilitação, em 

linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de 

telefone e fax, número de agência de conta bancária. 

 

6.2 Na proposta escrita, deverá conter: 

 

a) Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor dos materiais; 

 

b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados 

daabertura das propostas virtuais; 

 

c) Prazos de Garantia (mínimo 12 meses), contados a partir do Termo de Recebimento 

Definitivo. 

 

d) Data e assinatura do representante legal da proponente; 

 

6.3 Atendidos todos os requisitos, será (ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que 

oferecer (em) o MENOR PREÇO, POR ITEM. 

6.4 Os preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas eencargos 

inerentes ao veículo e até sua entrega no local fixado neste Edital. 

 

6.5 Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste edital ou 

6. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 
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dalegislação em vigor; 

 

6.6 Serão desclassificadas as propostas que: 

 
6.6.1 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente 

edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro; 

6.6.2 Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos. 

 

7.1 A garantia e assistência técnica do veículo e/ou equipamentos deverá abranger peças e 

componentes contra defeitos de fabricação, funcionamento ou possíveis falhas que possam 

surgir com o uso do mesmo pelo prazo de 12 (doze) meses. 

 

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

Distrito Federal, via concessionária da marca cotada, a qual não poderá estar 

localizada num raio superior a 500 km do município. 

 

9.1 Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO, POR ITEM, observado 

oprazo parafornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de 

qualidade e demais condições definidas neste edital; 

9.2. Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar nº 123/2006, serão 
observados os seguintes procedimentos: 

 

9.2.1. Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve 

proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco 

por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o seguinte: 

 

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

pelo sistema eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão eletrônico para, no prazo 

de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior aquela 

considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências 

habilitatórias, será adjudicada em seu favor o objeto do pregão; 

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

pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 9.2.1, o sistema 
realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na alínea “a”; 

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

7. GARANTIA 

8. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

9. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
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classificada, na forma da alínea “a'” anterior, serão convocadas as remanescentes, 

quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 

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

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde de que atenda 

aos requisitos de habilitação. 

 

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

imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o 

caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação dolance de menor valor; 

 

9.2.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e 

procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, 

até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital; 

 

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

negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço; 

 

9.4 Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências relevantes. 

 

10.1 Conforme ANEXO III 

 

11.1 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 

responder pelo proponente; 

 

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

fazê- lo, através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das 

suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis. Os 

interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de 

dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente; 

 

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

motivada importará a preclusão do direito de recurso; 

 

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

não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente; 

 

11.5 Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo; 

10 HABILITAÇÃO 

11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
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11.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

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

encaminhada para a Prefeitura Municipal de  Araguacema (TO), no endereço: Praça 

Gentil Veras, nº 380, Centro Araguacema-TO, CEP: 77.690-000, Sala da Comissão de 

Licitação e Contratos, esta via deverá estar em papel timbrado com o nome da empresa, 

as razões do recurso e assinatura do representante legal para que possa ser anexada no 

processo. Deverá ser enviado também uma cópia por e-mail 

licitacao.araguacemato@gmail.com 

 

 

12.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de MENOR PREÇO, POR 
ITEM, 

desde que atendidas às exigências de habilitação e especificações constantes deste Edital. 

 

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

considerada vencedora. 

 

12.3. Após a declaração dos classificados e não havendo manifestação dos licitantes quanto à 

intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e 

posteriormente, submeterá a homologação do processo o (a) Prefeito(a) Municipal. 

 

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

resultado da licitação submetido ao(a) Prefeito(a) Municipal de  Araguacema (TO), para os 

procedimentos de adjudicação e homologação. 

 

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

de Empenho, que corresponde à autorização de entrega. Caso a entrega não seja efetivada 

neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado, 

cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na legislação e neste edital. 

 

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  Araguacema (TO), em 

horário comercial de segunda a sexta-feira; com seguro, frete,carga e  descarga inclusos no 

valor da mercadoria, ficando a Prefeitura isenta de quaisquer responsabilidades. 

12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

13. PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 

14. DO LOCAL DE ENTREGA 
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15.1 O pagamento será efetuado, após entrega dos produtos em até 30 dias após o protocolo 

da NF/Fatura e conforme a liberação dos recursos do convênio (recursos estão em conta); 

15.2 Para cobertura das despesas com os contratos a serem realizados aquisição do objeto 

supramencionado, decorrentes da presente licitação correrão/dar-se-ão à conta das Dotações 

indicadas no orçamento vigente para o ano de 2021, abaixo relacionada: 

 

Recursos do Emenda Parlamentar nº 010410.00398/2020 

DOTAÇÃO: 10.302.0025.1015 

FICHA: 287 

FONTE: 0040/498/0200 

 

16.1 Após a homologação do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela autoridade 

competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores correspondentes 

mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO II) pela Prefeitura e pelos 

classificados do certame, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de Registro de 

Preços a terceiros. 

16.2 Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, é necessário a empresa ter participado do 

certame licitatório, ter sido classificada e ter apresentado sua proposta final, como ato 

concreto. Em caso de não atendimento ou recusa em fazê- lo, da primeira colocada, fica 

facultado a Prefeitura convocar os demais licitantes na ordem de classificação, desde que 

ao mesmo preço e condições da primeira colocada, sendo o fornecimento dos materiais 

nas condições previstas neste Edital e seus anexos. 

 

16.3 A efetivação da autorização de fornecimento se caracterizará pelo recebimento pelo fornecedor 

da Nota de Empenho emitida pela Prefeitura. 

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

Registro de Preços, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não reduzir o 

preço registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no mercado. 

16.5 Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas 

às disposições contidas no Artº 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de eventual redução 

daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

16.6 No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá demonstrar 

de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na análise 

da solicitação, dentre outros critérios, a Prefeitura adotará, além de ampla pesquisa de preços 

em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo 

Federal. 

 

15. PAGAMENTO 

16. DO REGISTRO DE PREÇO 
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16.7 Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os 

preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização destecertame 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 do processo de revisão de preços. 

 

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

assinatura do mesmo, com validadee eficácia legal após a publicação do seu extrato no 

Portal de Transparência com link nosite municipal: www.araguacema.to.gov.br/. 

 

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

proposta, forem os 1.º colocados de cada item e não assinarem a Ata de Registro de Preços, 

não cumprirem os prazos de entrega, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração 

falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, resguardados os 

procedimentos legais, sofrer as seguintes sanções, a critério da Administração, isolada ou 

cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração da 

Prefeitura Municipal de  Araguacema (TO) pelo infrator: 

I. Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória; 

II. Cancelamento do registro na Ata; 

III. Advertência; 

IV. Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, aplicada nas hipóteses 

de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. 

V. Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração Pública, 

pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a Autoridade que 

aplicou a penalidade. 

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

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

estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimação do ato. 

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

motivo de força maior. 

18.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no 

momento da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou 

entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada 

ou cumulativamente, as seguintes sanções: 

I. Advertência; 

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

17. DA VIGÊNCIA 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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recusa do 1.º colocado de cada item em assinar a Ata de Registro de Preços; 

 

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, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado 

pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma 

vez comunicados oficialmente; 

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

Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos. 

 

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

contraditório e ampla defesa. 

 

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

outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e 

danos causados à Administração. 

 

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

4º do artigo 62 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los os seguintes 

instrumentos: 

a) este edital com seus anexos; 

b) as Propostas de Preços; 

c) as Notas de Empenho e; 

d) a Ata de Registro de Preços. 

 

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

Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante, 

observada a 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 sanções cabíveis previstas neste edital. 

 

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

segundo lugar, e assim, sucessivamente, se a primeira colocada não apresentar os 

documentos exigidos ou não atender as qualificações do presente edital, sujeitando-se a 

empresa recusante às penalidades legais cabíveis. 

 

20.2. A critério da Prefeitura Municipal de  Araguacema (TO), a presente licitação poderá ser 

anulada ou revogada, no todo ou em parte, sem que caiba reclamação ouindenização. 

 

19. DO CONTRATO 

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

orientarão o presente  processo licitatório até a assinatura da Ata de Registro de Preço. 

Alegações de desconhecimento destas instruções, bem como das disposições legais acima 

especificadas, não serão aceitas como razões válidas para justificar quaisquer erros ou 

divergências encontradas em seus documentos de habilitaçãoe/ou propostas. 

 

20.4. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das Informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 

desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou,caso tenha sido o vencedor, a 

rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 

 

20.5 É facultado o Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 

diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 

 

20.6 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-

lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação; 

 

20.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação ea exata compreensão da 

sua proposta; 

 

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

da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, 

a finalidade e a segurança da contratação; 

 

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

por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante 

publicação no site do Município de  Araguacema (TO) com link no site municipal: 

www.araguacema.to.gov.br/; 

20.9. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 

Edital; 

 

20.10 Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas 

obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às 

condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da 

negociação realizada; 

20.11 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 

será o da Comarca de  Araguacema (TO), considerado aquele a que está vinculado o 

Pregoeiro; 
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20.12. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 07h00min às 

13h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Praça Gentil Verasnº 380, 

centro,CEP: 77.690-000  Araguacema (TO), para melhores esclarecimentos. 

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

autos da licitação e não será devolvida ao proponente; 

20.14 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia 

útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação do Pregoeiro em contrário. 

20.16. Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação 

pertinente. 

 

Prefeitura Municipal de Araguacema-TO, 02 de agosto de 2021. 

 

 

Rafael Nogueira Leite 

Pregoeiro  
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TERMO DE REFERÊNCIA 

(Retificado) 

(AQUISIÇÃO DE AMBULÂNDIA TIPO - A - SIMPLES REMOÇÃO ) 

 

1.1 O presente procedimento licitatório tem como finalidade a Aquisição de 01 (um) VEÍCULO MODELO FURGÃO 

OU PICK-UP, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DO TIPO “A” – Simples Remoção, 0 (zero) km, 

ANO/FABR.: 2020/2021, através recursos Emenda Parlamentar nº 010410.00398/2020 do Programa de 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), para suprir a demanda nos transportes de pacientes em 

atendimento a Secretaria Municipal de Saúde de Araguacema (TO). 

 

2.1 Contratação de Empresa Habilitada e especializada para fornecimento de 01 (um) VEÍCULO MODELO FURGÃO 

OU PICK-UP, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DO TIPO “A” – Simples Remoção, 0 (zero) km, 

ANO/FABR.: 2020/2021, através recursos Emenda Parlamentar nº 010410.00398/2020 do Programa de 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 de Referência. 

 

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 e ampliar o impacto 

da atenção na Média Complexidade sobre as condições de saúde da população e sobre a satisfação dos seus usuários, 

por meio de estratégias de facilitação do acesso. 

 

      3.4.A contratação será fundamentada nos termos da Lei Federal n.8.666/93 e Lei 10.520/2002. 

 

      3.5.Será adotado o regime de MENOR PREÇO POR ITEM. 

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

de 2000, e 131, de 27 de maio de 2009, relativo a Responsabilidade Fiscal e Transparência das Despesas, Receitas 

e Peças de Planejamento, PPA, LDO e LOA. 

 

ANEXO I 

1. INTRODUÇÃO: 

2. DO OBJETO: 

3. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E EMBASAMENTO LEGAL: 



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  

 

4.1 A contratada deverá ser empresa ou pessoa física do ramo do objeto o que será comprovado através do Contrato 

Social ou documento de constituição equivalente, e ainda, quando for o caso, por atestados de capacidade técnica. 

4.2 A Contratada deverá atender à exigência da Lei 8.666/93 quanto à habilitação jurídica, econômica e fiscal 

prevista no Edital e seus anexos. 

4.3 A Contratada deverá comprovar ainda que não consta em seus quadros menores em trabalho irregular, ou seja, 

fora das condições previstas na Constituição Federal e leis específicas. 

4.4 A Contratada em todo o tempo de contratação, deverá comprovar sua regularidade fiscal, principalmente quanto 

ao sistema de seguridade social (INSS e FGTS) e demais certidões previstas no Edital e seus anexos. 

4.5 A Contratada deverá comprovar, através de declaração ou outro documento justificável, que não está impedida 

de contratar com a Administração Pública. 

4.6 Não será admitida a contratação de empresas que estejam sob processo de falência ou que não atenda as 

disposições contidas na Constituição Federal, da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/2002 e deste Termo 

de Referências. 

 

5.1. Contratada deverá fornecer o seguinte objeto: VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO-A: 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO DA  AMBULÂNCIA 
VALOR UNITÁRIO 

REF/MAXIMO 

01 01 01 (um) veiculo ambulancia tipo furgão ou pick-up, tipo de 
combustivel flex para simples remoção com potencia minima de 
85 cv, tres portassendo duas na cabine e uma na ambulância, 
cilindrada  minima 1,300 CM³, Cinto de segurança dianterios com  
pré-tensionadores e ajustes de altura , pa choques pintados na cor do 
veiculo , alerta sonoro de farois ligados, Banco do motorista  com 
regulagem de altura, tanque de combustivel  49 litros, roda de aço 
aro 15, original de fabrica , drieção hidraulica e ar condicionado 

sendo todos os itens originais de fábrica. 

DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO; 

Transformação confecccionado em fibra de vidro sem emendas para 
total higienização com comprimento interno minimo de dois metros, 
divisoria entre cabine do motoista e passageiro permanecendo 

original de fabrica, piso antiderrapante  em fibra de vidro sem 
emendas para total higienização contendo no minimo dois metros 
com trilho em fibra para entrada e saida da maca, iluminação interna 
em LED 12 v, 02 tomadas 12v, uma janela na lateral com vidro 
corrediço, fixada sem borracaha para nelhor vedação e saida de agua, 
com serigrafia padrão ambulancia aerofolio na tampa traseira, break 
light na tampa traseira , suporte para soro e plasma, maca retartil  
com comprimento superior  a 1,90 m, com acabeceira voltada para 

frente do veiculo ; com pés dobraveis , sistema escamoteavel 
;provida de rodizios confeccionados  em materiais resistentes a 
oxidação , com pneus de borracha maciça e sistema de freios ; com 
trava de segurança para evitar o fechamento involuntario das pernas 
da maca quando na posição estendida , projetada de forma a permitir 
a rápida retirada e inserção da vitima no compartimento da viatura , 
com a ultilização, com a ultilização de um sistema de retração dos 
pés acionado pelo proprio impulso da maca para dentro e para fora  

do compartimento , podendo  ser manuseada por apenas uma pessoa. 
Esta maca deve dispor de tres cintos de segurança fixos á mesma, 
equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e 
desengate rápido, sem riscos para a vitima. Deve ser provida de 
sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos  45 graus  
e suportar neste item peso minimo de 100kg sem corte na lataria para 
delocamento da maca dentro da cabine e sem deslocamento do banco  

R$ 117.436,08 

4. DAS CARACTERISTICAS DA CONTRATADA: 
 

5. DA ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO A SER FORNECIDO: 
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6.1 O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias após Autorização de Fornecimento e/ou  Nota                                      de 

Empenho, enviado pelo Departamento de Compras do Município. 

 

 

7.1 Os 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-TO em horário comercial de segunda a sexta-feira; com seguro, frete, 

carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando              o Fundo de Saúde isenta de quaisquer 
responsabilidades; 

 

 

8.1. A garantia e assistência técnica deverão abranger peças e componentes contra defeitos de fabricação, 

funcionamento ou possíveis falhas que possam surgir com o uso do mesmo pelo prazo de 12 (doze) meses; 
 

 

9.1 A gestão do contrato de fornecimento de VEICULO AMBULÂNCIA TIPO - A destinado a Secretaria Municipal 

de Saúde do município de  Araguacema (TO), advindos desta solicitação ficará a cargo da Secretária de Saúde 

do Município a quem caberá à gestão e fiscalização da execução do contrato. 
 

 

10.1 O pagamento será mediante a entrega de documentos de cobrança que compreenderá a Nota Fiscal, devidamente 

atestada ou pelo Gestora da Secretaria Municipal de Saúde ou por servidor designado pela mesma. 

carona para frente  afim de maior segurança do passageiro, armario 

frontal interno localizado na região superior do teto do veiculo em 
fibra de virdo, banco lateral revestido em fibra de vidro  
acompanhando encosto para acompanhante em courvin e cinto de 
segurança, suporte para fixação de um cilindro de oxigenio com 
capacidade de 3 litros,  cilindro de oxigenio com capacidade de 3 
litros , régua de oxigenio  de 03 pontas com fluxômetro/aspirador 
/umidificador , rede de oxigênio com vâlvula e manômetro em local  
de facil vizualização , revestimento internos nas laterias, teto e piso 

em fibra de vidros sem emendas para total higienização , pintura 
externa na cor do veiculo, conjunto completo de fechadura , trincos 
, chave e duas dobradiças em aço na porta traseira , sinalizador em 
barra com sirene de um tom, um ventilador interno no teto da 
ambulancia com proteção de cupula de fibra, um exaustor interno no 
teto da ambulância com proteção de cupula de fibra, uma tampa 
traseira interiça com abertura na vertical a fim de facilitar a entrada 
e saida do paciente em local com transito intenso, um vrido traseiro 
e dois amortecedores a gás, aerofólio na tampa traseira; Break light 

na tampa traseira, Ar condicionado para paciente, alrme sonoro de 
ré, veiculo Certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT), 
referente a marca e modelo do veiculo ofertado com o projeto básico 
da adaptação “Memomrial Descrtivio”, devidamente assinado e com 
firma reconhecida pelo resposnavel tecnico do projeto, conforme 
portaria DENATRAN 190/2019, Garantia de 12 meses sem limite de 
quilometragem . O veiculo devera ser entregue emplacado em nome 
do Fundo Municipal de Saúde de araguacema-TO, PVA e Seguro 

obrigarotio em nome da contratante:  

6. DO PRAZO DA ENTREGA 

7. DO LOCAL DE ENTREGA 

8. DA GARANTIA: 

9. DO GESTOR DO CONTRATO 

10. DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO 
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10.2 Estando a documentação de acordo e atestada pela Gestora, bem como pelo setor de Controle Interno da 

Prefeitura, o pagamento será feito de acordo com o cronograma financeiro da Secretaria Municipal de finanças 

do Município. 

 

10.3 Em caso de pessoa física, ocorrerá a transferência em banco Oficial. 
 

 

11.1 Habilitação Jurídica: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 

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 de documentos de eleição 

dos seus sócios; 
 

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

12. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

 

12.1 Habilitação Fiscal e Trabalhista: 

 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), 

b) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (CND Conjunta); 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da licitante; 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede da licitante; 

 

e) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF – FGTS); 

 

f) Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT) conforme exigido pela Lei nº 12.440/11. 
 

13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO:  

 

13.1 Para cobertura das despesas com os contratos a serem realizados aquisição do objeto supramencionado, 

serão utilizados os seguintes recursos orçamentários com a seguinte: 

Recursos do Emenda Parlamentar nº 010410.00398/2020 

DOTAÇÃO: 10.302.0025.1015 

FICHA: 287 

FONTE: 0040/498/0200 

 

14. DAS CONDIÇÕE GERAIS  

 

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

acordo com as especificações do objeto acima relacionado; 
 

14.2. Valor do Lance: Para cada ITEM poderá o Pregoeiro estabelecer o valor do lance mínimo 

 

14.3. As dúvidas quanto à este Projeto Básico, Minuta Contratual e demais documentos presentes neste processo, 

serão dirimidas através de telefones, e-mail pelo qual este foi enviado, ou diretamente na sede da Prefeitura 

Municipal junto à Comissão Permanente de Licitação. 

11. DA HABILITAÇÃO: 
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15.1 Para dirimir as questões relativas à contratação, será eleito o foro da Comarca de  Araguacema-TO, 

ressalvados os casos de foro especial. 

 

 

 Araguacema (TO) 02 de Agosto de 2021. 

 

 
Jussara Batista Moraes Meneses 

Secretária Municipal de Saúde

15. DO FORO: 
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  ANEXO II  
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-2021 – S.R.P 

 
Processo Administrativo nº ***/202** 

 
I. PREÂMBULO 

 

Por este instrumento que fazem de um lado, como CONTRATANTE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  

ARAGUACEMA, Estado de Tocantins, através do *****************************, Pessoa Jurídica de Direito 

Público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº ***.***.***/***-***, com sede à ***, nº *** Quadra ***, Lote ***, 

Bairro ***, nesta cidade, neste ato representado pela sua Gestora Sr(a) *****************************, 

*****************************, *****************************, *****************************, inscrita 

no CPF sob o nº 

***.***.***-*** e RG nº ***.***.*** ***/***, residente e domiciliada a ***************************** nº *** 

Quadra *** Lote ***, CEP: ***.***-*** - Setor *** em ***************************** (***), observadas, ainda 

as disposições do Edital do PROCESSO LICITATÓRIO nº ****/202*, na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO nº 

***/202**, tipo MENOR PREÇO – UNITÁRIO, para Registro de Preços, regidos pelas Leis Federais Nº 10.024, 

10.520/2002 e 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006 e demais disposições aplicáveis RESOLVE registrar o(s) 

preço(s) da(s) empresa(s) abaixo relacionadas, de acordo com o resultado de classificação das propostas apresentadas 

no Pregão Eletrônico, observadas as condições do edital que integram este instrumento de registro independentemente 

de transcrição, mediante as condições a seguir pactuadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 

1.1 A presente ATA tem por objeto Registro de Preços para Futura e Eventual de 01 (um) VEÍCULO MODELO 

FURGÃO OU PICK-UP, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DO TIPO “A” – Simples Remoção, 0 (zero) km, 

ANO/FABR.: 2020/2021, através recursos Emenda Parlamentar nº 010410.00398/2020 do Programa de 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 de 

Referência.., parte integrante deste Edital. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 

2.1 Os preços das empresas classificadas encontram-se indicados no quadro abaixo, de acordo com a ordem de 

classificação obtida no certame licitatório e regras contidas no instrumento convocatório: . 

 

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

 CPF/CNPJ sob nº 

***.***.***/***-***, estabelecida na *** nº ***, Quadra ***, Lote ***, Bairro ***, Município de *** (***) CEP.: 

***.***-***, neste ato representada pela ********************* Sr(***) *****************************, 

inscrita no CPF nº sob o nº ***.***.***-**, portadora da Carteira de Identidade RG nº ***.***. ***/*** sendo a 

empresa vencedora dos itens relacionados abaixo.: 

LOTE/ ITEM DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO MARCA QTDE UNID. 
VALOR UN VALOR 

TOTAL 

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

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

TOTAL DOS PRODUTOS (R$) *** 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE E REALINHAMENTO DE PREÇOS: 
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3.1 O preço contratado é fixo, e irreajustável, conforme estabelece a legislação pertinente. 
 

§ 1º    Fica expressamente estabelecido que no preço mencionado nesta cláusula, estão incluídos todos os custos diretos 

e indiretos requeridos para a realização do objeto desta ATA, despesas diretas e indiretas, "know-how", encargos fiscais, 

sociais e trabalhistas, de acordo com as especificações e demais documentos da licitação e da Proposta da 

CONTRATADA. 

§ 2º A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas nesta ATA, os acréscimos ou 

supressões, nos termos do § 1º do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, sempre precedido da 

indispensável justificativa técnica. 

CLÁUSULA QUARTA - 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, nos termos do § 1º do art. 65 da Lei federal nº. 8.666/93 e 

suas alterações, sempre precedido da indispensável justificativa técnica. 

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

5.1 A Ata de Registro de Preço terá vigência de 12 meses a contar da data de sua assinatura em ** de 

***************** de 2021 até ** de ***************** de 2022. 

5.2 O objeto da licitação será recebido pelo liquidante da Secretaria competente, mediante a apresentação da 

nota fiscal, nos termos do Edital. 

 

5.3 Correrão por conta da Vencedora as despesas de  transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, 

e ainda todas as despesas que diretamente ou indiretamente incidirem no fornecimento. 
 

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 as despesas de 

carga, descarga e transporte até o local indicado, das 07h00min às 11h00min e de 13h00min as 16h00min, após a 

assinatura do contrato e emissão da ordem de compras pelo departamento de compras. 

 

5.5 Na entrega dos Produtos, o fornecedor deverá entregar a Nota Fiscal emitida em nome do *****************, 

inscrito no CNPJ (MF) sob o nº ***.***.***/****-**, Com sede administrativa na praça Gentil Vera, nº 380, Centro, 

CEP: 77.690-000, Araguacema – TO, e deverá constar o nº do pregão. 
 

CLAUSULA SEXTA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 

6.1 O A garantia e assistência técnica do veículo deverá abranger peças e componentes contra defeitos de fabricação, 

funcionamento ou possíveis falhas que possam surgir com o uso do mesmo pelo prazo de 12 (doze) meses 

 

6.2 A empresa vencedora deverá manter assistência técnica no Estado de Tocantins ou Distrito Federal, via 

concessionária da marca cotada, a qual não poderá estar localizada num raio superior a 500 km do município. 

 

CLAUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 
 

7.1 O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias, acompanhada da respectiva nota fiscal, conferida com a Nota 

de Empenho ou Contrato devidamente atestada pelo recebedor através de depósito em Conta Corrente, Agência, do 

Banco de titularidade da contratada, juntamente com as certidões de regularidade fiscal. 
 

7.2 As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA, e seu vencimento ocorrerá 

02 (dois) dias após a data de sua apresentação válida. 

 

§1º A CONTRATANTE poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a qualquer título, lhe forem devidas 

pela CONTRATADA. 

 

§2º Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento de qualquer nota fiscal, nos seguintes casos: 
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a) Incoerência no objeto oferecido, de responsabilidade da CONTRATADA; 

 

b) Produtos em desacordo com as condições estabelecidas neste CONTRATO e no termo de referência e 

proposta; 

c) Erros, omissões ou vícios nas notas fiscais. 

 

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

8.1 Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto e das demais cláusulas do Edital e do Contrato. 

 

8.2 Proporcionar as condições necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir o que estabelecem o Edital e 

o Contrato. 

 

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, para pagamento no prazo 

determinado. Que, por qualquer motivo, não esteja correspondendo às expectativas. 

 

8.4 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre as imperfeições, falhas, e demais irregularidades constatadas na 

execução dos procedimentos previstos no presente Edital e no Contrato. Efetuar os pagamentos, no prazo e nas 

condições indicadas neste instrumento, comunicando à CONTRATADA quaisquer irregularidades ou problemas que 

possam inviabilizar os pagamentos. 

 

8.5 Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação que venham a ser solicitados pelo 

preposto da CONTRATADA. 

 
8.6 Os pagamentos serão pagos mensalmente. De acordo com a apresentação das notas fiscais e relatórios descritivos 

dos serviços realizados. Assinados pelo responsável pela Execução do contrato e vista pelo Gestor do (a) 
*****************. 

8.7 O CONTRATANTE poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a qualquer título, lhe forem devidas pela 

CONTRATADA. 
 

CLAUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

9.1 Zelar pelo perfeito cumprimento do objeto e das demais cláusulas do Termo de Referência, observando 

rigorosamente os prazos fixados. 
 

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

CONTRATANTE. 

9.3 Entregar os produtos adquiridos pelo CONTRATANTE conforme o objeto do Termo de Referência, com 

qualidade, eficiência, presteza e pontualidade, em conformidade com os termos e prazos estabelecidos nos mesmos. 

 

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

com este termo, contrato ou com a proposta vencedora. 
 

9.5 Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, quaisquer anormalidades, que ponham em risco o êxito e o 

cumprimento dos prazos de execução dos serviços, propondo as ações corretivas necessárias. 

 

9.6 Fornecer as devidas notas fiscais/faturas, nos termos da lei e cumprir todas as obrigações fiscais decorrentes da 

execução do Contrato, responsabilizando-se por quaisquer infrações fiscais daí advindas, desde que a infração fiscal 

tenha resultado de obrigação da CONTRATADA; 
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9.7 A CONTRATADA deverá enviar uma cópia da Nota Fiscal imediatamente após sua emissão, para o endereço 

eletrônico: para o email: compras.ara.2021@outlook.com  e para os responsáveis pela execução das atividades de 

controle fiscal do CONTRATANTE, juntamente com as certidões de regularidade fiscal. 

 

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

 

9.9 Entregar qualquer quantidade solicitada pelo (a) *****************, nos prazos e condições previstos no 

Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E DA VIGÊNCIA 
 

10.1 O valor total da ATA é de R$ ******* (*****************); 

 
10.2 A Vigência desta Ata será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura em *** de **** de 202** 

até ***** de **** de 202**. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES, PENALIDADES E MULTAS 
 

11.1 A recusa do adjudicatário em assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇO, dentro do prazo estabelecido pelo 

CONTRATANTE, bem como o atraso na entrega dos produtos objeto do contrato caracterizam descumprimento das 

obrigações assumidas e permitem além das sanções pecuniárias escritas neste edital e ainda: 
 

11.1.1 Advertência por escrito; 

 

11.1.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, de acordo 

com os prazos estabelecidos pela Lei. 

 

11.1.3 Declaração de INIDONEIDADE para licitar e contratar com a Administração Pública, no âmbito da União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 7° da Lei 

Federal nº 10.520/2002; 

 

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

 

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

 

11.1.6 Entregar o objeto fora das especificações do edital e da proposta vencedora; 

 

11.1.7 Sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas na Lei; 

 

11.1.8 As sanções relacionadas e previstas neste edital também poderão ser aplicadas àquele que: 

 

11.1.9 Deixar de apresentar documentação exigida para o certame; 
 

11.1.10 Apresentar declaração ou documentação falsa; 

 

11.1.11 Não mantiver a proposta; 

 

11.1.12 Falhar ou fraudar futuro contrato; 

 

11.1.13 Comportar-se de modo inidôneo; 
 

11.1.14 Cometer fraude fiscal. 

 

11.2 A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a 
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ampla defesa, de acordo com o disposto na Lei nº 8666/93. 

 

11.3 A inexecução total ou parcial da ATA ensejará a rescisão da mesma, nos termos do art. 77 da Lei n.º 8.666/93. 
 

§ 1º      Se o total das multas atingirem um valor igual a 10% (dez por cento) do preço total desta ATA, esta será 

rescindido de pleno direito, a exclusivo critério da CONTRATANTE, sem prejuízo da apuração de perdas e danos. 
 

§ 2º As multas serão descontadas "ex-offício", de qualquer crédito da CONTRATADA existente no Município de  

Araguacema (TO), em favor desta última. Na inexistência de créditos que respondam pelas multas, a CONTRATADA 

deverá recolhê-las nos prazos que a CONTRATANTE determinar, sob pena de cobrança judicial. 
 

11.4 O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o Contrato/Ata, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 

licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 02 (dois) a 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 

neste edital e no contrato e das demais cominações legais (Redação dada pelo art. 7º da Lei 10.520/2002). 

 

11.5 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de mora no percentual de 

2% (dois por cento) sobre o valor mensal acordado, e ainda se perdurar a inércia será atribuída juros moratórios de 

0,33% ao dia sobre o saldo do valor contratado, limitado a 10% a multa será descontada dos pagamentos, ou ainda, se 

for o caso, cobrado judicialmente. 
 

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

 

11.6.1 Advertência pelo atraso injustificado na execução da ATA; 

 

11.6.2 Multa na forma prevista no item 10.3; 

 

11.7 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com o Município por prazo 

não superior a 02 (dois) anos, pela inexecução parcial ou total do objeto. 

 

11.8 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o MUNICÍPIO pelo tempo que perdurar os motivos 

da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da contratada e depois de ressarcido os prejuízos resultantes, para 

o Município pela inexecução total do objeto. 

 

11.9 A sanção prevista no Item 10.8 é de competência exclusiva da Administração Superior, depois de facultada a 

defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias da abertura de vista. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 
 

12.1 A inexecução total ou parcial desta ATA DE REGISTRO DE PREÇO enseja a sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em Leis, reconhecidos os direitos da CONTRATANTE, especialmente 

quanto aos lucros cessantes, danos emergentes, como também perdas e danos. 
 

§ 1º   Não serão considerados como inadimplemento contratual os atrasos provocados por motivos de força maior e caso 

fortuito, devidamente comprovados, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o evento e aceitos 

pela CONTRATANTE. 

 
§ 2º À CONTRATANTE reserva-se ao direito de rescindir ou revogar esta ATA, independentemente de interpelação 

judicial ou extrajudicial, sem que caiba a CONTRATADA o direito a indenização de qualquer espécie, quando ocorrer: 

a) Falência, “Recuperação Judicial” ou dissolução da CONTRATADA; 

b) O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição desta ATA, por parte da CONTRATADA; 

c) Subcontratação, cessão ou transferência da presente ATA; 

d) Atraso sem justificativa aceita pela CONTRATANTE, superior à 02 (dois) dias corridos, nos prazos 
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estabelecidos; 

e) O não recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas à CONTRATADA; 

f) Descumprimento, pela CONTRATADA, das determinações atribuídas pela fiscalização da 

CONTRATANTE; 

g) Qualquer garantia, caução ou utilização dessa ATA para qualquer operação financeira, sem a prévia e 

expressa autorização da CONTRATANTE; 

h) Entre outros, conforme previsto no art. 78 da Lei Federal n° 8.666, de 21/06/93 e suas modificações. 

 

§ 3º O ***************** 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 a data da sua rescisão. 

 

§ 4º Se a CONTRATADA der causa à rescisão desta ATA ficará sujeita à multa de 5% (cinco por cento) do valor 

da ATA, que será deduzida dos pagamentos a que tiver direito a CONTRATADA, respondendo ainda por perdas e 

danos decorrentes da rescisão contratual. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DA ATA 
 

13.1 O responsável pela fiscalização e Gestão da ATA será, Sr(a) ***************************, ou outro 

servidor que vier sucedê-lo. 

Parágrafo Único – Fica concordado que a fiscalização não terá nenhum poder para eximir a            CONTRATADA 

de qualquer obrigação prevista nesta ATA. 
 

13.2 A omissão da fiscalização não isentará a CONTRATADA da aplicação de sanções, por irregularidades que sejam 

de conhecimento do Gestor, ficando o mesmo sujeito as sanções administrativas cabíveis. 

 

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 órgãos de controle interno e externo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – TAXAS E IMPOSTOS 
 

14.1 Qualquer alteração, criação ou extinção de benefícios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou encargos legais), 

de comprovada repercussão nos preços ora contratados, impossibilitando a execução deste instrumento, facultará às 
partes a sua revisão, para mais ou para menos, por mútuo e expresso acordo. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA - DA COMPOSIÇÃO DOS ITENS E QUANTITATIVOS: 

 

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 cargo do responsável conforme item 3 do ANEXO I e os levantamentos 

de preço a cargo do Secretário(a) de ***************** 
 

CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

16.1 Farão parte desta ATA as demais cláusulas contidas no edital e termo de referência, mesmo as que não 

foram transcritas para este instrumento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO 
 

17.1 São vedadas a cessão e a transferência desta ATA, sob pena de sua rescisão de pleno direito, sujeita a 

CONTRATADA às cominações nele previstas 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO 
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18.1 A interpretação e aplicação dos termos contratuais serão regidas pelas leis brasileiras e o juízo da cidade de  

Araguacema (TO), por mais privilegiado que outro seja, terá jurisdição e competência sobre qualquer controvérsia 

resultante deste Contrato, constituindo assim o foro de eleição, prevalecendo sobre qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente, por si e seus sucessores em 03 (três) vias 

iguais e rubricadas, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo. 

 

 Araguacema (TO), ** de ******* de 202* 

 
 

ORGÃO GERENCIADOR: 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  ARAGUACEMA 

(TO) 

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

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

Gestora do F.M.S 
 

FORNECEDOR (ES): 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
TESTEMUNHAS: 

 

 

Assinatura  Assinatura 

CPF(MF):  CPF(MF): 
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  ANEXO III  
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 

 

 

1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

 
1.1. Sociedades Comerciais em Geral: Contrato social e suas alterações; 

 
1.2. Sociedades Anônimas: Ata da Assembleia Geral que aprovou o estatuto social em vigor e a ata da Assembleia 

Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio de publicação legal. 

 
Observações: 

a) Na apresentação do estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver, deverá constar além da 

denominação social, a identificação do ramo de atividade da empresa, que deverá ser compatível com o 

objeto licitado. 

2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

 
2.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão expedida conjuntamente 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo 

único do artigo 11 da Lei Federal n.º 8.212/1991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às 

contribuições devidas, por lei, a terceiros; 

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

de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado 

sede do licitante na forma da lei; 

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

proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa 

ou documento equivalente doMunicípio sede do licitante na forma da lei; 

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

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

 

2.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a apresentação do comprovante 

de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
 

2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 

Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (CNDT), nos termos do artigo 642- A da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943. 
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3.1. Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo cartório distribuidor do local 

da sede da proponente, há menos de 90 (noventa) dias da data marcada para início da disputa. 
 

 

Para fins de comprovação de qualificação técnica: 

4.1 Apresentar catálogo com ficha técnica do veículo e transformação do item ofertado para a licitação; 

4.2 Comprovante de capacidade técnica (CCT) referente à marca/modelo ofertada na licitação e Certidão de 

adequação e legislação do trânsito (CAT) referente à marca e modelo do veículo ofertado pelo licitante; 
 

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

“Ambulância”. 

4.4 Deverão apresentar laudo: Flamabilidade para atender o Contran 498/2014 no que se refere a revestimentos 

internos não metálicos do compartimento de atendimento para os seguintes itens: IsolamentoTérmico, 

Revestimento de parede lateral, revestimento do teto, do piso, dasportas; 

4.5 Laudo Técnico de Ensaio Estrutural do conjunto da Maca retrátil, conforme especificada no descritivo, tendo 

como objetivo testar a viabilidade de aplicação do equipamento realizando testes de resistência, mais próximo 

da real utilização do mesmo, conforme Normas: ABNT NBR 14.561/2000 – BRASIL, DIN EM 1865/Dezembro 

1999, BS EM 1789/2000, AMD STANDARD 004, conforme especificada no descritivo. 
 

 

5.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o inciso V do art. 27 da Lei n. 8666/1993, 

acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO VI. 

 

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

em qualquer de suas esferas, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO IV. 

 

5.3. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, emitida pelo proponente, assinada 

pelo representante legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO V. 

 

5.4. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, 

podendo ser utilizado o modelo do ANEXO VII. 

 
5.5. Declaração de Elaboração independente de Proposta, emitida pelo proponente, assinada pelo representante 

legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO XII. 

 

6. Documentos matriz/filial: Os documentos apresentados deverão estar em nome dolicitante responsável 

pelo fornecimento com o número do CNPJ e endereço respectivo. 
 

6.1. Se o licitante responsável pelo fornecimento for à matriz, todos os documentosdeverão estar em nome 

da matriz. 

3. PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

4. PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 
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6.2. Se o licitante responsável pelo fornecimento for à filial, todos os documentosdeverão estar em nome 

desta. 

7. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada 

por cartório competente ou por membro da Equipe de Apoio, mediante conferência da cópia com o original, ou 

ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial ou impresso de sítios oficiais do órgão emissor. 

8. As certidões e/ou certificados obtidos via Internet poderão ser apresentados em originais ou fotocópias simples 

sujeitas à verificação da autenticidade no sítio correspondente. 

9. As declarações emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser firmadas por representante legal 

da empresa 

10. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação emdesconformidade com o presente edital 

implicará na inabilitação da licitante. 

11. Não será desclassificada a empresa (micro/pequeno porte) que apresentar documentação com a data de validade 

vencida, conforme estabelecido no Artigo 42 e seguintes da Lei Complementar 123/2006 de 15 de dezembro de 

2006. 

12. Caso qualquer dos participantes (micro/pequena empresa ou profissional) apresente Certidão ou 

documento com a data de validade expirada, será concedido prazo de 05 (cinco) dias, contados do 

momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período para 

que a situação seja regularizada, tudo conforme Lei Complementar 123/2006 de 15/12/2006 com as 

alterações da Lei Complementar n.º 147/2014. 

13. A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º da Lei Complementar 123/2006 de 15 de 

dezembro de 2006, implicará decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 

81 da Lei 8666/93, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes 

na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

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

serão considerados como válidos pelo período de 60 (sessenta) dias da data da emissão, à exceção de disposição 

em contrário estabelecidaneste Edital. 
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DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

FUNDO MUNICIPAL DE   SAÚDE DFE ARAGUACEMA (TO) 

At. Comissão Permanente de Licitação  

ARAGUACEMA (TO) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2021 

 
OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de  01 (um) VEÍCULO MODELO FURGÃO OU PICK-

UP, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DO TIPO “A” – Simples Remoção, 0 (zero) km, ANO/FABR.: 2020/2021, 

através recursos Emenda Parlamentar nº 010410.00398/2020 do Programa de 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 de Referência.. 

 

 
A empresa ********************************, com sede na ************************** nº *****, Quadra 

***** Lote 

***** Bairro **************************, CEP **.***-***, Município de ***************************** 

inscrito no CNPJ sob o n.º *************************, Dados Bancários da Empresa: Conta Corrente nº

 ..................................................................................................................................................................... Agência 

nº...........    Banco    ............,    neste    ato    representada    por    seu    Representante    legal    Sr.(a) 
*************************************, portador(a) da carteira de identidade nº 

***************************** inscrito no CPF sob nº *****************************, Declaramos para os 

fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico Nº 

*****/202*****, instaurado por este município, que não estamos impedidos de licitar ou contratar com a 

Administração Pública, em qualquer de suas esferas. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

Localidade, de de 202_ 

 
 

Empresa: *********************** 

Nome do Representante: 

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

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

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

 

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ. 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

 

 
 

FUNDO MUNICIPAL DE  SAÚDE DE ARAGUACEMA (TO) 

At. Comissão Permanente de Licitação  

ARAGUACEMA (TO) 

 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2021 

 
OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de 01 (um) VEÍCULO MODELO FURGÃO OU PICK-

UP, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DO TIPO “A” – Simples Remoção, 0 (zero) km, ANO/FABR.: 2020/2021, 

através recursos Emenda Parlamentar nº 010410.00398/2020 do Programa de 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 de Referência. 

 

 
 

O signatário da presente, em nome da proponente, *************************************, 

DECLARA, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que 
comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 2, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e suas alterações subsequentes. 

 

 
 

 
 

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

 

 

 
Empresa: *********************** 

Nome do Representante: 

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

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

CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ 
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DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR 
(Cumprimento do Disposto do Inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal) 

 

 
FUNDO  MUNICIPAL DE  SAÚDE DE ARAGUACEMA (TO) 

At. Comissão Permanente de Licitação  

ARAGUACEMA (TO) 

 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2021 

 

 
OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de 01 (um) VEÍCULO MODELO FURGÃO OU PICK-

UP, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DO TIPO “A” – Simples Remoção, 0 (zero) km, ANO/FABR.: 2020/2021, 

através recursos Emenda Parlamentar nº 010410.00398/2020 do Programa de 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 de Referência. 

 
 

A empresa ********************************, com sede na ************************** nº *****, Quadra 
***** Lote 

***** Bairro **************************, CEP **.***-***, Município de ***************************** 

inscrito no CNPJ sob      o      n.º      *************************,      através      de      seu      representante      legal      

Sr.      (a) 

*************************************, portador(a) da carteira de identidade nº 

***************************** inscrito no CPF sob nº *****************************, DECLARA, para 

fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei nº 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos. 

 
* RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 
 OBS.: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 

 
 

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

 
 

 
Empresa: *********************** 

Nome do Representante: 

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

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

CPF (MF).: ****.*****.****-*** 
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DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  ARAGUACEMA (TO) 

At. Comissão Permanente de Licitação  

ARAGUACEMA (TO) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2021 

 

 
OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de 01 (um) VEÍCULO MODELO FURGÃO OU PICK-

UP, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DO TIPO “A” – Simples Remoção, 0 (zero) km, ANO/FABR.: 2020/2021, 

através recursos Emenda Parlamentar nº 010410.00398/2020 do Programa de 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 de Referência. 

 
 
 

A empresa ********************************, com sede na ************************** nº *****, Quadra 

***** Lote 

***** Bairro **************************, CEP **.***-***, Município de ***************************** 
inscrito no CNPJ sob      o      n.º      *************************,      através      de      seu      representante      legal      
Sr.      (a) 

*************************************, portador(a) da carteira de identidade nº 

***************************** inscrito no CPF sob nº *****************************, DECLARA, para 

efeito de participação no processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº *****/202*****, da Prefeitura Municipal 

de  Araguacema (TO), que não 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 ou estatutário, 

de direção e de assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e 

Licitações do Município da Prefeitura Municipal de  Araguacema (TO). 

 

 
 

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

 

 

 
Empresa: *********************** 

Nome do Representante: 
*************************** Cargo: 

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

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

MODELO DE CARTA PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DO OBJETO 
Ào 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  ARAGUACEMA (TO) 

At. Comissão Permanente de Licitação  

ARAGUACEMA (TO) 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2021 

Prezados Senhores, 
 

A empresa ********************************, com sede na ************************** nº *****, Quadra ***** Lote 
***** Bairro 

**************************, CEP   **.***-***,   Município de   ***************************** inscrito no CNPJ sob 
o n.º 
*************************, Dados Bancários da Empresa: Conta Corrente nº ................ Agência nº........... Banco .................. , 
neste ato representada por seu Representante legal Sr.(a) *************************************, portador(a) da carteira de 
identidade nº ***************************** inscrito no CPF sob nº *****************************,    apresenta sua 

proposta para fornecimento de ***************************** para o Município de  Araguacema;, conforme discriminado 
abaixo: 

 

1. OBJETO 
ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNID. MARCA QUANT VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 ***************************** xxx ***** xxx ***** ******* 
 TOTAL DOS PRODUTOS ******* 

 

2. DA VALIDADE DA PROPOSTA 

 
2.1 Prazo de Validade da Proposta 60 dias corridos a contar da sua apresentação. 

 

3. DO LOCAL DE ENTREGA 

 

3.1 Local de Entrega (verificar o termo de referência) 

 

4. DAS DECLARAÇÕES 

 

4.1 Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Edital e seus anexos. 
 

4.2 Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, 

taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da 
presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos. 

 

4.3 Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente 

 
Sendo só para o momento, subscrevemo-nos. 

Atenciosamente, 

Localidade, de de 202_ 

 

Empresa: *********************** 

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

Cargo: 

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

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 

FUNDO  MUNICIPAL DE SAÚDE DE  ARAGUACEMA (TO) 

At. Comissão Permanente de Licitação  

ARAGUACEMA (TO) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2021 

 
OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de 01 (um) VEÍCULO MODELO FURGÃO OU 

PICK-UP, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DO TIPO “A” – Simples Remoção, 0 (zero) km, ANO/FABR.: 

2020/2021, através recursos Emenda Parlamentar nº 010410.00398/2020 do Programa de 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 de Referência. 

 

 
 

A empresa ********************************, com sede na ************************** nº *****, Quadra 

***** Lote 

***** Bairro **************************, CEP **.***-***, Município de ***************************** 

inscrito no CNPJ sob      o      n.º      *************************,      através      de      seu      representante      legal      

Sr.      (a) 

*************************************, portador(a) da carteira de identidade nº 

***************************** inscrito no CPF sob nº *****************************, DECLARA, sob as 

penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas, 

por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do referido artigo. 

 

 

 

 
Localidade, de de 202_ 

 

 

 
 

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

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

CPF (MF).: ****.*****.****-*** 
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FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO (INÍCIO DO PREGÃO) 
Número do edital: 

Órgão comprador: 

Marca do produto: 

Especificação do produto: 

Número do Item: 

Preço unitário e total do Item: 

Valor total da Proposta: 

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 

Preço inicial para o item (em R$): 

Prazo de Garantia: 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa 

proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 

[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de PequenoPorte (ME/EPP)] 

Data: 

Locais de Assistência Técnica: Responsável Técnico / Endereço / Telefone / E-mail: 

 

Nota: Quando a marca do produto identificar o Licitante, poderá o mesmousar a indicação de: “Marca Própria” 
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TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE 

LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES 

 

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica) 

Nome:(Razão Social) 

Endereço: 

Complemento Bairro: 

Cidade: UF 

CEP: CNPJ/CPF: 

Inscrição estadual: RG 

Telefone comercial: Fax: 

Celular: E-mail: 

Representante legal: 

Cargo: Telefone: 

Ramo de Atividade: 

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do 

Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno 

conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem. 

2. São responsabilidades do Licitante: 
 

i. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a 

participar; 
 

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

habilitação nas licitações em que for vencedor; 
 

iii. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e 

regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento; 

iv. designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações,conforme ANEXO I; e 

v. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 
 

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

utilização, conforme previsto no ANEXO IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil. 
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4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de 

utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no ANEXO IV do Regulamento Sistema Eletrônico 

de Licitações daBolsa de Licitações e Leilões. 
 

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

sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para 

o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema 

Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto: 

 

i. Declarar que conhece e atende todas as exigências de habilitação do Edital 

 

ii. apresentar lance de preço; 

 

iii. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro; 

 

iv. solicitar informações via sistema eletrônico; 

 

v. interpor recursos contra atos do pregoeiro; 
 

vi. apresentar e retirar documentos; 

 

vii. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos; 

 

viii. assinar documentos relativos às propostas; 
 

ix. emitir e firmar o fechamento da operação; 

 

x. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que não 

poderá ser substabelecido 

 

Corretora: 
 

Endereço:  

CNPJ:  

 

6. O presente Termo de Adesão é válido até    /    /    , podendo ser rescindidoou revogado, a qualquer tempo, pelo 

Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência 

ou decorrentes de negócios em andamento. 

 

Local e data: 

 
 

Assinatura:  

(reconhecer firma em cartório) 
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Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de 

Licitaçõesda Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - 

(Licitante direto) 

 
Indicação de Usuário do Sistema 

 
 

Razão Social do Licitante: 

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: 

 

O Licitante reconhece que: 
 

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

exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou 

prejuízos decorrentes de seu usoindevido; 
 

ii. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação 

escrita de seu titular ou do Licitante; 
 

iii. a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada 

imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e 
 

iv. o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no 

sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e 
 

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

Serviço de Proteção de Credito e no SERASA. 
 

Local e data: 

 

 

Assinatura:  

(reconhecer firma em cartório) 
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  ANEXO XII  

 
MODELO DA DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

FUNDO MUNICIPAL DE  SAÚDE DE  ARAGUACEMA (TO) 

At. Comissão Permanente de Licitação  

ARAGUACEMA (TO) 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2021 

OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de 01 (um) VEÍCULO MODELO FURGÃO OU PICK-

UP, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DO TIPO “A” – Simples Remoção, 0 (zero) km, ANO/FABR.: 2020/2021, 

através recursos Emenda Parlamentar nº 010410.00398/2020 do Programa de 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 de Referência. 

 
A empresa ********************************, com sede na ************************** nº *****, Quadra 

***** Lote 

***** Bairro **************************, CEP **.***-***, Município de ***************************** 

inscrito no CNPJ sob      o      n.º      *************************,      através      de      seu      representante      legal      

Sr.      (a) 

*************************************, portador(a) da carteira de identidade nº 

***************************** inscrito no CPF sob nº *****************************,, para fins do disposto 

no Edital dapresente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código PenalBrasileiro, que: 

a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente (pelo 

Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer 

meio ou porqualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, 

discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; 

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação; 

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será,   no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 

presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da 

abertura oficial das propostas; e 

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações 

para firmá-la. 
Localidade, de de 202_ 

 

Empresa: *********************** 

Nome do Representante: 
*************************** Cargo: 

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

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

MINUTA CONTRATUAL 

CONTRATO PÚBLICO DE ********************* Nº ***202* 

 

 
Contrato Público de *********, que entre si 

firmam o ***************** Estado de 

Tocantins, e a Empresa *****************. 

 
I. PREÂMBULO 

 
O *****************, Estado de Tocantins, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n. 

**.***.***/****-****, com sede na ************, nº **, Qd. **, Lt. ** CEP.: **.***-***, nesta cidade de 

***********, Estado de **********, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado 

pela sua **********, Sra. ****************, ***********, **********, inscrita no CPF sob o nº ****.****.****-

*** e RG nº***.****.**** SSP/**, residente e domiciliada a ************** Quadra ** Lote ***, CEP: 

**.****-*** - Setor ************** em ************** (**) e do outro lado, e a empresa *****************, 

com sede à ************, inscrita no CNPJ sob o n. º ***.***.***/***-****, neste ato representada pelo seu 

*********************, Sr. ************************, brasileiro, casado, residente e domiciliado 

****************, portador da RG nº ********* e CPF nº ***********, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, considerando a Homologação e 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 junho de 1993 e suas alterações, e demais ordenamento jurídico que disciplina a matéria; 

RESOLVEM celebrar o presente Contrato, mediante as seguintes Cláusulas e condições: 

 
II. DA FUNDAMENTAÇÃO 

 
Da fundamentação legal: O presente termo de contrato fundamenta-se nas disposições constantes da Lei Federal n.º 

10.520/2002; da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 
III. DO LOCAL 

 
Da data e local de assinatura: Lavrado e assinado em  Araguacema, aos *** (***) dias do mês de 

************ de 2021. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO: 

 

1.1 O presente CONTRATO tem por objeto a Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de 01 (um) 

VEÍCULO MODELO FURGÃO OU PICK-UP, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DO TIPO “A” – Simples 

Remoção, 0 (zero) km, ANO/FABR.: 2020/2021, através recursos Emenda Parlamentar nº 010410.00398/2020 do 

Programa de 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 de Referência.., abaixo descrito, conforme proposta apresentada pela Contratada, a qual integra o presente 

termo, independente de transcrição. 
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1.2 A aquisição será realizada com recursos provenientes repasse do Governo Estadual através de  Recurso 

destinado ao Fundo Municipal de Saúde e/ou com contrapartida do Tesouro Municipal. 
 

1.3 É parte integrante deste Termo, independentemente de transcrição, para efeitos de complementá- lo, o Edital 

Pregão Eletrônico nº ***/202** e seus anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO E VIGÊNCIA: 
 

2.1 O prazo de vigência do contrato será de ***************, contado a partir de sua assinatura pelas partes, 

vigorando de ****** até ********. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - Poderá a vigência do presente termo poderá ser prorrogada, nos termos da legislação 

aplicável, a exclusivo critério da CONTRATANTE, através de Termo Aditivo. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 

3.1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato; 

 

3.2. Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, ligados ao presente 

contrato; 

3.3. Exercer a fiscalização do contrato, na forma da cláusula oitava; 

3.4. Receber o objeto do contrato nas formas definidas; 

3.5. Indicar a Contratada os locais de entrega do objeto do presente termo. 

 

3.6. Demais obrigações estabelecidas no Edital Pregão Eletrônico de nº **/202** e seus anexos. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

4.1. Entregar o objeto deste contrato, de acordo com as especificações, dentro dos prazos e forma constantes 

do Termo de Referência. 
 

4.1.1. É parte integrante do presente termo, independentemente de transcrição o Termo de Referência, Anexo do 

Edital Pregão Eletrônico nº **/202** 

 

4.2. Fornecer, às suas custas, o transporte próprio e necessário à entrega do objeto. 
 

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

objeto. 
 

4.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do contrato, conforme o art. 70 da Lei 8.666/93. 
 

4.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

4.6. Arcar com os custos e despesas decorrentes de licenças, tributos, contribuições fiscais e parafiscais, 

emolumentos e taxas de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam sobre a execução do objeto. 

 

4.7. Reparar, corrigir, remover, substituir, sob sua exclusiva e integral responsabilidade, sem quaisquer ônus para a 

CONTRATANTE e sem importar em alteração do prazo contratual, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 

defeitos ou avarias resultantes da execução do objeto. 
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4.8. Não ceder a terceiros, em hipótese alguma, o presente contrato, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso 

consentimento da fiscalização da CONTRATANTE. 

 

4.9. Também constituem-se obrigações da CONTRATADA, independentemente de transcrição àquelas 

consignadas do Edital Pregão Eletrônico nº **/202** e seus anexos, em especial seu Termo de Referencia. 
 

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

5.1 Os recursos destinados ao pagamento dos serviços objeto deste contrato são oriundos de recursos próprios do 

município através do orçamento municipal e correrá à conta do corrente exercício financeiro, com recursos consignados 

na Lei Orçamentária em vigor, na dotação nº 

*.***.***.***.***.***.***.***, Ficha *******, Fonte 

***.*** CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO 

CONTRATO: 

6.1       A Contratante efetuará o pagamento à Contratada (Fornecedora), em até ******** (****) dias, a contar da data 
do recebimento dos produtos, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente e, com observância do 

estipulado pelo art. 5º da Lei nº 8.666/93, importando no total previsto na tabela acima transcrita, perfazendo um 

montante de R$ *********** (**********). 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 

7.1 Os pagamentos dos materiais a que se refere esta cláusula serão efetuados na conta corrente nº 

***, agência *****, ****, de titularidade da CONTRATADA. 
 

7.2 O pagamento será realizado em parcela única, em até ******* (***********) dias após entrega do objeto e 

conseqüente protocolo da Nota Fiscal no setor competente da Prefeitura. 

 

7.3 Não serão pagas faturas, que contenham rasuras, ou apresentem descrição de materiais em desacordo com o 

edital, contrato e proposta do licitante. 
 

7.4 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 

10 (dez) dias úteis após a data de sua apresentação 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 recursos oriundos do governo 
federal decorrentes de Convênio. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
 

8.1 O objeto deste contrato deverá ser entregue de acordo com a especificação do Edital Pregão Eletrônico n. 

*********/202**, Termo de Referencia e Proposta apresentada, no órgão e local designado pela Secretaria Municipal 

de Saúde de Araguacema/TO. 
 

8.2 O prazo para entrega do objeto será de ************************. 

 

8.3 O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas e observados os termos 

deste edital e a legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas conseqüências da inexecução total ou parcial, na 

forma do item XV do Edital. 
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8.4 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo ******************************, o qual 

será responsável pela fiscalização. 
 

8.5 Os responsáveis pela fiscalização verificarão se o objeto entregue pela CONTRATADA confere com a 

descrição constante da proposta-detalhe em quantidade e qualidade, determinando o que for necessário à regularização 

das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicarão o fato à autoridade superior, no prazo 

máximo de três dias, para adoção das medidas cabíveis. 

 
CLÁUSULA NONA: DA RESPONSABILIDADE: 

 

9.1       A CONTRATADA é responsável por danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou 

dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo 

acompanhamento da execução por órgão da Administração. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, 

dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo a 

Administração, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento 

dos créditos da CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA :  DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 
 

10.1 O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nas hipóteses previstas na Lei nº 

8.666/93, através de termo aditivo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO: 
 

11.1 O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial 

de suas cláusulas e condições, sem que caiba à CONTRATADA direito a indenizações de qualquer espécie com as 

conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, nos termos do artigo 77 da Lei nº 8.666/93, bem como 

pelos motivos relacionados nos artigos 78 e 79 do mesmo diploma legal. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo 

administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditório e a prévia e ampla defesa. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS PENALIDADES: 
 

12.1 A CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas no art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, assegurado 

o contraditório e a prévia e ampla defesa. 
 

12.2 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora 

de até 2% (dois por cento) do valor do contrato, por dia útil de atraso, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral 

do contrato pela administração e da aplicação de outras sanções previstas neste Termo, no Edital Pregão Eletrônico 

***/202*. 

 

12.3 As multas administrativas serão aplicadas a critério da PREFEITURA, atendendo à gravidade da infração até 

o valor máximo acumulado de 20% (vinte por cento) do valor do contrato em seu total. 
 

12.4 As multas administrativas previstas na cláusula anterior não têm  caráter compensatório, não eximindo o 

seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas. 

 

12.5 A CONTRTADA também estará sujeita as penalidades estabelecidas pelo Edital Pregão Eletrônico **/202*., 
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bem como aquelas estabelecidas pela Lei Federal 10.520/02 e Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA: 

 

13.1 O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com 

prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE, sob pena de imediata rescisão. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: 
 

14.1     A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO: 
 

15.1 Após 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, ao Tribunal de Contas dos 

Municípios, sempre que necessário. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO DE ELEIÇÃO: 
 

16.1     Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, as partes de comum acordo, elegem o foro da 

Comarca de  Araguacema, Estado de Tocantins, renunciando qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 

presença das testemunhas abaixo e qualificadas, para que surtam todos os efeitos legais. 

 
 Araguacema (TO) ** de ****** de 202* 

 

 

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

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

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

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 Gestor – Decreto nº ******/201****** 
CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

Assinatura  Assinatura 

CPF(MF):  CPF(MF): 
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