EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 048/2020
PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2020

PREÂMBULO:
O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSIRA - ESTADO DE PERNAMBUCO, sediada na
Rua Maria Pereira, 87 Centro - Passira CEP 55.650-000, através de Raimunda Fernandes da Silva
Souza, Pregoeira Oficial, torna público que está reunido com a equipe de apoio instituída pela
Portaria nº. 01/2020, para receber as documentações e proposta para licitação na modalidade
PREGÃO ELETRONICO do tipo “Menor Preço por ITEM”, o qual será processado e julgado de
conformidade com os preceitos Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº
026/2020, Lei Complementar n° 123 de 14.12.2006, atualizada pela Lei Complementar Nº 147, de
07.08.2014, aplicando subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal
n° 8.666 de 21.06.1993, pela legislação pertinente e pelas condições previstas neste Edital e seus
Anexos.
Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos:
Anexo I – especificações detalhadas do objeto;
Anexo II – Minuta do Contrato

A licitação observará o local e horários a seguir:
Recebimento das propostas até: 31/08/2020 às 08:30 (oito horas e trinta minutos) (horário
oficial de Brasília)
Início da sessão de disputa de preços: 31/08/2020 às 09:00 (nove) horas (horário oficial de
Brasília)
Sistema eletrônico utilizado: Bolsa Nacional de Compras – BNC
Endereço eletrônico do sistema: http://bnc.org.br/sistema/.
Dados para contato:
Pregoeiro: Raimunda Fernandes da Silva Souza

E-mail: licitacao@portalpassira.com.br

Fone: (81) 3651-1124
Endereço: Sede da Prefeitura de Passira, Sala da CPL, Rua Maria Pereira da Silva,87 Centro
Passira-PE.
Site: http://www.portalpassira.com.br

1.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1.

Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

1.2.

Para participar da licitação se faz necessário prévio cadastro do licitante no sistema
Bolsa Nacional de Compras - BNC. Para a realização do cadastramento, deverão ser
observadas as instruções constantes do Bolsa Nacional de Compras - BNC com
http://bnc.org.br/sistema/.
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1.3.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de Passira, credenciado na
função de Pregoeiro(a), mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para os sistemas de compras eletrônicas utilizados pela Administração
Direta,
disponível
na
Bolsa
Nacional
de
Compras
BNC,
no
endereçohttp://bnc.org.br/sistema/.

1.4.

Todas as referências de tempo previstas neste Edital, no Aviso e durante a sessão
pública observarão obrigatoriamente o horário oficial de Brasília – DF e, dessa forma,
serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame;

1.5.

Havendo divergência entre as informações constantes do registro da licitação no Bolsa
Nacional de Compras - BNC e as constantes deste Edital e de seus Anexos,
prevalecerão estas últimas.

2 - OBJETO DA LICITAÇÃO
2.1 O objeto da presente licitação é contratação de empresa para Aquisição de 04 (quatro)
veículos automotora tipo ambulância para simples remoção, furgão toda em chapa em aço
original de fábrica veículos automotor novo, zero KM com potencia mínimo 85cv, conforme Termo
de Referência anexo I deste Edital.
2.2 A estimativa de quantidade mínima e máxima e a discriminação detalhada do produto objeto
deste edital constam no Termo de Referência, anexo I, qual faz parte integrante deste Edital.
3 – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO
A despesa decorrente desta Licitação correrá à conta dos orçamentos dos exercícios, cujo
Programa de Trabalho e Natureza de Despesa será consignado no Quadro de Detalhamento a
ser publicado oportunamente.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
10.122.0401.2276.0000 - Gestão Técnica e Administrativa FMS
Elemento de despesa: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as
exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação, e que detenham atividade pertinente
e compatível com o objeto a ser contratado.
4.2. Ficarão impedidas de participar:
a) Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada Administração Publica;
b) Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;
c) Pessoas enquadradas no artigo 9º da Lei nº 8.666/1993;
d) Empresas impedidas de licitar de acordo com art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

5.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE COMPRAS ELETRÔNICAS
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5.1

Para fins de participação neste pregão, os interessados deverão obter da Bolsa
Nacional de Compras - BNC mencionada neste Edital, o login pessoal de acesso ao
sistema.

5.2

O processo de credenciamento será iniciado pelo interessado, através da Bolsa
Nacional de Compras - BNC, no endereço http://bnc.org.br/sistema/.

5.3

Em caso de dificuldade no credenciamento junto ao sistema acima, os licitantes
deverão entrar em contato com a Bolsa Nacional de Compras – BNC, fone: 41 3557-2301
e/ou Celular/ Whatsapp: 41 99136-7677, e-mail: contato@bnc.org.br, e/ou com a
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal dos Passira, fone: 81 3651-1124,
e-mail: licitacao@portalpassira.com.br

5.4

Por ocasião do credenciamento junto ao provedor do sistema, o interessado deverá
comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a
prática de todos os atos inerentes ao certame.

5.5

Os interessados ainda não credenciados no sistema eletrônico deverão providenciar o
credenciamento preferencialmente no prazo de até 03 (três) dias úteis antes da data
limite de apresentação das propostas iniciais.

5.6

Os interessados poderão credenciar representantes, mediante a apresentação de
procuração por instrumento público ou particular, atribuindo poderes para formular lances
de preços e praticar todos os atos e operações nos sistemas de compras eletrônicas
utilizados nas licitações.

5.7

O sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia do
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações.

5.8

O login e a senha poderão ser utilizados conforme Plano de Adesão efetuada pelo
Licitante, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da
BNC ou do Município dos Passira, devidamente justificado.

5.9

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 ao
Município dos Passira e a BNC a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.10

O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

5.11

Recomendamos obter junto a Bolsa Nacional de Compras – BNC, fone: 41 3557-2301
e/ou Celular/ Whatsapp: 41 99136-7677, e-mail: contato@bnc.org.br, e/ou com a
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Passira, fone: 81 3651-1124,
e-mail: licitacao @portalpassira.com.br, outras informações sobre o processo de
credenciamento no sistema de compras eletrônica.

6.

PROPOSTA
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6.1

6.1.1
6.1.2
6.1.3

No prazo designado no preâmbulo deste edital, o licitante deverá encaminhar,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico a proposta e a habilitação, a proposta de
preços expressos em moeda nacional, até a data e hora marcadas para a sessão do
Pregão.
A proposta de preços será elaborada eletronicamente, com base nas condições
definidas neste edital, e deverá conter: Descrição do objeto da licitação, já contemplado
no sistema;
Especificação dos preços unitários de cada item do objeto licitado, os quais serão
totalizados automaticamente pelo sistema;
Indicação de marca e modelo/referência dos produtos ofertados, às quais ficarão
vinculadas (quando couber);

6.2

Em caso de redução do valor proposto, após o encerramento da sessão de lances, o
licitante que apresentar o menor preço final deverá adequar a proposta ao lance final
ofertado, preenchendo no sistema os novos preços unitários dos itens vencedores.

6.3

Deverão estar incluídos nos preços todos os custos da mão-de-obra, encargos sociais,
trabalhistas e previdenciários, tributos, taxas, contribuições, transportes, fretes e quaisquer
outros custos ou despesas que incidam sobre a prestação do objeto a ser contratado.

6.4

Os preços finais (unitários e totais) ofertados não poderão ultrapassar os preços unitários
e totais máximos fixados neste Edital.

6.5

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital,
apresentarem preços inexequíveis, ou contiverem irregularidades insanáveis.

6.6

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.

6.7

A validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data da sessão de abertura do Pregão, independentemente de declaração do licitante.

6.8

Para fins de contratação, não acarretando em desclassificação de proposta de
preços, solicita-se, quando do encaminhamento da proposta final escrita ou da
documentação de habilitação, a juntada dos dados do responsável da empresa que
assinará o futuro contrato.

7.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1 Para habilitação serão exigidos, exclusivamente, os seguintes documentos:
I - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
II - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores, (caso o contrato social em vigor não apresente o nome do
sócio administrador e o ramo de atividade da empresa, a mesma deverá apresentar também a
alteração que contenha estes dados).
III- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria
em exercício;
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IV- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim exigir;
7.2 - QUALIFICAÇÕES TÉCNICA
a)

Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de Direito Público ou
de Direito Privado, assinado por sujeito competente para tanto, que declare para os
devidos fins e efeitos que a Licitante forneceu o objeto compatível com certame de
forma satisfatória no tocante a qualidade de produtos e cumprimento de prazos.
b)
Declaração de que dispõe de toda infraestrutura necessária e adequada à execução
integral do fornecimento dos produtos, acompanhada de comprovação física por meio
de fotografias anexadas, onde identifique a fachada com placa de publicidade
contendo a razão social ou nome de fantasia; (Opcional).
7.3 - REGULARIDADES FISCAIS
7.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ / MF).
7.3.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante.
7.3.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de
certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União (Portaria nº 443 de 17 de
outubro de 2014).
7.3.4 - Certidão de Regularidade fiscal de Debito Estadual e Municipal.
7.3.5 - Certificado atualizado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, da sede da licitante, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos Sociais
instituídos por Lei.
7.3.6 - Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII – A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43 (Incluído pela Lei nº 12.440/2011);
7.3.7 - Constitui motivo de inabilitação da candidata à licitação, qualquer descumprimento das
exigências contidas neste e nos demais capítulos.
7.3.8 - Não serão aceitos protocolos de inscrições de renovação de documentos;
7.3.9 - A validade das certidões corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as
mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a prefeitura convenciona o prazo
como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da
licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado,
mediante juntada de norma legal pertinente;
7.3.10 - Após a fase de Habilitação, não cabe desistência da proposta por parte da licitante,
salvo por motivo superveniente, plenamente justificável e aceito pela Comissão Permanente de
Licitação.
7.3.11 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, estas deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
7.3.12 - Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente (ME, EPP) for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
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7.3.13 - A falta de regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas o artigo 81 da
Lei Federal nº. 8.666/93, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes
na ordem de classificação para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
7.3.14 - Caso a(s) certidão(ões) expedida(s) pela Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do
Distrito Federal, seja POSITIVA a(s) mesma(s) será(ão) aceita(s), para efeito de habilitação, se
contiver(em) expressamente declaração passada pelo emitente do documento, que o
interessado (licitante) tomou as medidas legais de praxe, e obteve o efeito NEGATIVO nos termos
do art. 206 do C.T.N;
7.3.15 - A falta de veracidade de qualquer das informações prestadas pela empresa licitante,
implicará no indeferimento de sua habilitação, independente das sanções cabíveis;
7.3.16 - Toda documentação deverá está na ordem e numerada de acordo com este Edital.
7.3.17 - A comprovação de existência de sede deverá ser feita com apresentação de fotografias
coloridas da fachada da empresa que demonstre a identificação da mesma, bem como, da
parte interna demonstrando as instalações físicas bem como de apresentação de
correspondências, recebidas via postal, cujo destinatário seja a empresa contendo o endereço
da empresa. (OPCIONAL)
7.4 - QUALIFICAÇÕES ECONOMICA
7.4.1 - Apresentar a “CERTIDÃO LICITAÇÃO” emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Pernambuco através do site www.tjpe.jus.br, PJE – Processo Judicial Eletrônico de 1º e 2º grau,
conforme determina a Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2015 ou equivalente do seu
Estado de origem.
7.4.2 - Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis assinados pelo sócio
(proprietário) e pelo contador registrado no CRC (Conselho Regional de Contabilidade), do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprove a boa situação
econômica e financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancete ou balanço
provisório, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta através dos seguintes índices:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ
CORRENTE

=

Ativo Circulante > 1,0
Passivo Circulante

ÍNDICE DE LIQUIDEZ
GERAL

=

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo > 1,0
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

8.

PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

8.1.
A licitação será processada e julgada de acordo com as disposições da Lei nº
10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, observando-se ainda a Lei
Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e
decreto municipal decreto 026/2020, de 08 de julho de 2020.
8.2.
O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, admitindo-se como critério
de aceitabilidade os preços máximos fixados no item 2.1 deste edital.
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8.3.
O Pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante
condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases.
8.4.
A partir do horário indicado no preâmbulo deste edital e previsto no sistema, terá início
a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, na
forma prevista neste edital, passando o Pregoeiro a examinar as propostas.
8.5.
A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a)
Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b)
Que não permitam aferir a compatibilidade do(s) serviço(s) ofertado(s) com as
especificações do edital;
c)
Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes.
8.6.
Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados
ao sistema para participar da sessão de lances.
8.7.
Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão efetuada pelo
próprio licitante.
8.8.
O sistema possibilita até 50 lotes na sala de disputa de forma simultânea, ficando o
licitante responsável por acompanhar os lances dos itens que estiverem em disputa, à quantidade
ficará a critério do pregoeiro, podendo o mesmo informar no inicio da sessão a quantidade a ser
colocada de forma simultânea.
8.9.
A partir da abertura da etapa competitiva, que será no modo de disputa ABERTO, o
tempo estimado para disputa será de 10 (dez) minutos para cada item, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do
período de duração da sessão pública.
8.10.
A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 8.8, será
de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período
de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
8.11.
Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no item 8.9, a sessão
pública será encerrada automaticamente.
8.12.
A cada lance ofertado, o licitante será informado de seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
8.13.

O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

8.14.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
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8.15.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
8.16.
O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento
da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca
da aceitação da proposta de menor preço.
8.17.
No caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de
pequeno porte e microempreendedores individuais (situação esta possível de ocorrer quando as
empresas não oferecerem lances), será realizado sorteio (eletrônico) entre elas para que se
identifique aquela que poderá exercer o direito de preferência previsto no item.
8.18.
Havendo aceitação da proposta melhor classificada, quanto ao objeto e ao preço,
observados os valores máximos fixados nesta licitação, o Pregoeiro poderá encaminhar
contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que
seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a
contratação. A negociação em apreço deverá ser realizada por meio do sistema eletrônico, para
que possa ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.19.
Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços
ao valor da proposta mais bem classificada e, ao ser homologada a licitação, será incluído, na
respectiva ata, o registro dos preços cotados iguais ao do licitante vencedor, na sequência de
classificação do certame. Os licitantes irão demonstrar interesse por meio do chat do sistema BNC.
8.20.
Realizada a negociação, o pregoeiro procederá com a habilitação na forma do item 7
deste Edital.
8.21.
Para cumprimento do item 7 deste Edital, bem como no caso de pronunciamento de
aceitabilidade final da proposta, a sessão poderá ser suspensa para aguardo do envio e
recebimento da documentação de habilitação e proposta ajustada. A data e horário para
retomada da sessão do pregão serão comunicados pelo Pregoeiro, através do Sistema, com
antecedência mínima de 24 horas.
8.22.
Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, será a empresa
considerada vencedora por decisão motivada do Pregoeiro.
8.23.
Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor.
8.24.
Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no item anterior.
8.25.
No mesmo prazo de apresentação da documentação do 1º colocado, é facultado ao
Pregoeiro exigir os documentos de habilitação dos demais classificados, tantos quantos
necessários, quando pertinente para agilização do procedimento.
8.26.
Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente
às penalidades estabelecidas neste Edital.
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8.27.
A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais
informações relativas à sessão pública do pregão constarão de ata, sem prejuízo das demais
formas de publicidade.
8.28.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando o
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no Pregão, sem prejuízos dos atos realizados.
8.29.
Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.
8.30.
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 Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco.
9.

DILIGÊNCIA

9.1
O Pregoeiro poderá, a qualquer momento, solicitar aos licitantes a composição de
preços unitários de serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais
esclarecimentos que julgar necessários.
9.2
Em qualquer fase do procedimento licitatório, é facultado ao Pregoeiro ou autoridade
superior promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo.
9.3
Como resultado das diligências acima referidas, objetivando um juízo de verdade real,
será permitida a inclusão de documentos ou informação necessários para apurar fatos existentes
à época da licitação, concernentes à proposta de preços ou habilitação dos participantes,
porém não documentados nos autos.
10.

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1.
Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório
do Pregão por meio do e-mail (licitacao@portalpassira.com.br). As respostas a tais
esclarecimentos serão disponibilizadas por email e/ou Publicação no Diário Oficial dos Municípios
do Estado de Pernambuco.
10.2.
O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos e impugnações em até dois
dias úteis antes da data limite de envio de proposta, definido no Edital.
10.3.
A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do
processo licitatório até decisão definitiva a ela pertinente.
10.4.
A decisão do Pregoeiro sobre o julgamento da impugnação será comunicada ao
licitante interessado, preferencialmente, até o dia anterior à data marcada para abertura das
propostas, podendo tal comunicação ser feita na própria sessão de abertura, fazendo-se o
registro no “chat”.
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10.5.
declarado vencedor, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro
poderá fazê-lo, qualquer licitante poderá durante o prazo concedido na sessão pública, de forma
imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção com registro da síntese das suas
razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias corridos. Os interessados
ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, conforme prevê o art. 4º, inciso XVIII da
Lei nº 10.520, de 17/07/2002.
10.6.
Os memoriais de recurso e de contrarrazões poderão ser encaminhados por e-mail
(licitacao@portalpassira.com.br).
10.7.
A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de
recurso, e a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor.
10.8.
Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
10.9.

Os recursos contra decisões do pregoeiro terão efeito suspensivo

10.10.
O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.11.
As razões de recursos serão dirigidas autoridade superior, por intermédio do Pregoeiro
que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, poderá reconsiderar sua decisão ou, nesse mesmo prazo
fazê-lo subir, devidamente informados para decisão final.
10.12.
Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal
previsto ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no
processo para responder pelo proponente.
10.13.
Após a Homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou a
ata de registro de preço no prazo estabelecido no Edital.
11.1

CONTRATAÇÃO

11.1.1. A contratação terá um prazo de vigência ate 31 de dezembro de 2020, a contar da data
da assinatura do contrato.
11.2.

FORMALIZAÇÃO

11.2.1.
O Fundo Municipal de saúde, após a homologação do resultado da licitação,
convocará a(s) licitante(s) classificada(s) para assinar o(s) Contrato, no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação.
11.2.2.
O prazo a que se refere o item anterior poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual
período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município dos Passira.
11.2.3.
No ato de assinatura do Contrato, a pessoa designada para assinar o contrato deverá
comprovar os necessários poderes para realização deste ato.
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11.2.4.
A contratação será precedida da emissão de nota de empenho global, sendo
convocada a adjudicatária para assinatura do termo de contrato.
11.2.5.
O licitante vencedor deverá, durante a execução contratual, manter todas
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão
instrumento de contratação.
11.2.6.
O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto licitado, nos termos do §1º, artigo 65
Lei nº 8.666/1993.
11.3.

as
do
ou
da

RESCISÃO CONTRATUAL

11.3.1.
A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do
contrato, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93.
11.3.2.
Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
11.3.3.
A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da
Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal nº
8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível.
11.3.4.
A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
11.4.

PAGAMENTO

11.4.1

As condições de pagamento deverão obedecer aos seguintes critérios:

11.4.2
O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias, a partir do ato da entrega dos itens,
por meio de depósito em conta corrente, mediante apresentação da respectiva nota
fiscal/fatura devidamente atestada por servidor designado e com recibo em anexo.
11.4.3
A Nota Fiscal/Fatura da Contratada tem que possuir o mesmo CNPJ dos documentos
apresentados nos documentos de habilitação da licitação, sob pena de não ser processada e
não paga.
11.4.4
Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a
qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere o direito a
acréscimos de qualquer natureza.
11.4.5
Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra
circunstância que inviabilize seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima
fluirá a partir da respectiva regularização;
11.4.6
A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco,
agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;
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11.4.7
As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças
serão de responsabilidade da Contratada.
12.

DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA

12.1
A empresa registrada é obrigada a entregar o objeto licitado em até 90 (noventa) dias
após o recebimento da Ordem de Fornecimento;
12.2
Atender à solicitação de serviço dentro dos prazos estipulados no item 5.1 do termo de
referência, devendo ainda informar ciência do pedido no prazo de 08 (oito) horas a contar do
seu recebimento;
12.3
Entregar os materiais solicitados dentro do horário de funcionamento da Secretaria de
Saúde – Segunda à sexta, das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas) e 14h00min
(quatorze horas) às 16h00min (dezesseis horas)
12.4
Todas as despesas relativas às entregas dos materiais, tais como: fretes e/ou transportes
correrão à custa exclusivamente da Contratada;
12.5
Os materiais deverão ser entregues no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde,
situada na Rua Maria Pereira da Silva, 87 Bairro centro - Passira-PE, de segunda a sexta- feira, no
horário das 08h00min as 14h00min e das 14h00min as 16h00min, para efeito de verificação de
conformidade dos produtos com as especificações, onde a partir daí será destinado aos setores
que necessitem dos produtos.
12.6

Os materiais serão recebidos da seguinte forma:

a)
Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da
conformidade dos materiais com as especificações;
b)
Definitivamente após a verificação da qualidade dos materiais e consequentemente
aceitação.
12.7
Os proponentes deverão considerar, na composição do preço unitário dos bens
licitados, todos os custos, aí incluídos frete, seguro, taxas, contribuições, impostos ou quaisquer
outras despesas incidentes sobre os referidos bens deverão ter perfeita compatibilidade com
valores unitários e totais apresentados para os mesmos.
12.8
Não poderá ser pleiteado, acréscimo de preços sob a alegação de falhas, omissões ou
inexigibilidade de qualquer natureza, entendendo-se como previsto no preço ofertado, todos os
custos do fornecimento.
13

PENALIDADES

13.1
Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar documento ou apresentar documentação falsa para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuízo da aplicação da multa prevista no item seguinte;
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13.2

Além da sanção prevista no subitem 13.1 ainda podem ser aplicadas as seguintes:

a)
Advertência;
b)
Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
c)
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d)
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
13.3

A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos:

a)
Pelo atraso na prestação do(s) serviço(s), em relação ao prazo estipulado, de 1% (um
por cento) do valor mensal do referido serviço, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por
cento);
b)
Pela recusa em executar a prestação do(s) serviço(s), caracterizada em 10 (dez) dias
após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do serviço;
c)
Pela demora em corrigir falha na prestação do(s) serviço(s), a contar do segundo dia
da data da notificação da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor mensal do
contrato, por dia decorrido;
d)
Pela recusa em corrigir as falhas na prestação do(s) serviço(s), entendendo-se como
recusa o serviço não efetivado nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez
por cento) do valor mensal do contrato;
e)
Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no
instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor
mensal contratado, para cada evento
13.4
As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a
contar da aplicação da penalidade, o contratado cometer a mesma infração, cabendo a
aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual.
13.5
Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo.
a)
A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a
Administração revogá-la, por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente
fundamentado, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93.
b)
O licitante 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 da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a
rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
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c)
As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
d)
Caso não seja realizado na sessão pública, o licitante vencedor deverá adequar sua
proposta ao seu lance ou negociação, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados, da data
da realização do pregão. A não apresentação ensejará aplicação das penalidades legalmente
prevista, bem como na sua desclassificação.
e)
A homologação do presente certame e outros atos que tenha publicação obrigatória
na imprensa oficial serão divulgados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco.
f)
Os demais atos pertinentes a esta licitação serão divulgados através do e-mail:
licitacao@portalpassira.com.br e facultativamente no Diário Oficial dos Municípios do Estado de
Pernambuco e/ou pelo site da Prefeitura Municipal dos Passira http://www.portalpassira.com.br/.
g)
Após a publicação da homologação do certame, os envelopes contendo os
documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para retirada na Sala do
Pregoeiro e Equipe de Apoio (Sala da Comissão Permanente de Licitação), localizada Sede da
Prefeitura dos Passira, Sala da CPL, Rua Maria Pereira da Silva, Passira – PE, pelo prazo de 30 (trinta)
dias, findo o qual serão destruídos.
h)
Caso o adjudicatário não compareça para receber a nota de empenho ou assinar o
contrato, no prazo de 5 (cinco) dias corridos do recebimento do aviso da homologação, ou,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não apresentar situação
regular, o Município dos Passira poderá convocar, para substituir a Empresa vencedora, os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições
de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se a
aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o
Processo Licitatório, observado o interesse público.
i)
O edital completo será disponibilizado para consulta e cópia e/ou retirado na sala da
Comissão Permanente de Licitação que prestarão todos os esclarecimentos solicitados pelos
interessados neste Pregão, estando disponíveis para atendimento nos dias úteis, das 8h às 13h, na
Sede da Prefeitura dos Passira, Sala da CPL Rua Maria Pereira da Silva, Passira – PE, E-mail:
licitacao@portalpassira.com.br, Fone: (81) 3651-1124. As respostas aos pedidos de esclarecimentos
serão divulgadas através de e-mail e/ou facultativamente através do Diário Oficial dos Municípios
do Estado de Pernambuco e/ou pelo site da Prefeitura Municipal dos Passira
http://www.portalpassira.gov.br/.
j)

Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

k)
Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa,
será competente o foro da Comarca dos Passira/PE.
Passira, 27 de julho de 2020
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Gyna Karine Barbosa Aniceto
Secretaria de Saúde
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1 - DO OBJETO:

Contratação de empresa para Aquisição de 04 (quatro) veículos automotora tipo
ambulância para simples remoção, furgão toda em chapa em aço original de fábrica
veículos automotor novo, zero KM com potencia mínimo 85cv.
2 - DO PEDIDO:
2.1

- Será emitido pela Secretaria de Saúde, (SMS) o
documento “Ordem de Fornecimento” e serão enviados para o e-mail
fornecido pela empresa vencedora do produto solicitado, ou entregue em
mãos ao representante legal da empresa.

3 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1

- A CONTRATADA obriga-se a fornecer o produto
para o qual teve o preço registrado nas condições, especificações e prazos
previstos no Termo de Referência, no local e na quantidade especificada na
Ordem de Fornecimento emitida pela Secretaria Municipal de Saúde de Passira.
3.2
- A CONTRATADA deverá responder pelas despesas
relativas a frete, encargos trabalhistas, impostos, contribuições previdenciárias e
quaisquer outras que forem devidas em decorrência do fornecimento do objeto.
3.3
- A CONTRATADA deverá responder, integralmente,
por perdas e danos que vier a causar a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ou a
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus
prepostos, independentemente, de outras cominações contratuais e/ou legais a
que estiver sujeita.
3.4
– A Secretaria Municipal de Saúde não aceitará,
sob nenhum pretexto, a transferência da responsabilidade da CONTRATADA para
outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
4

- DA ENTREGA

4.1

- A entrega do objeto desta aquisição será na
Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Maria Pereira da Silva, 87 Bairro
centro, Passira – Pernambuco, CEP: 55.650.000.
4.2
- O produto adquirido deverá vir acompanhado
da nota fiscal e cópia da ordem de fornecimento.
5

-

PARA

FORNECIMENTO

DE

PRODUTOS,

a

CONTRATADA deverá:
5.1

- Entregar os materiais solicitados, em até 90
(noventa) dias úteis, após a emissão da Ordem de Fornecimento.
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5.2

- Entregar os materiais solicitados dentro do horário
de funcionamento da Secretaria de Saúde – Segunda à sexta, das 08h00min (oito
horas) às 12h00min (doze horas) e 14h00min (quatorze horas) às 16h00min
(dezesseis horas).
5.3
- Transportar os produtos de forma adequada, de
modo a não afetar a integridade, qualidade, identidade e quando for o caso,
esterilidade dos mesmos.
6

- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E
ACEITAÇÃO:
6.1

- O recebimento do produto deverá ser efetuado
pelo servidor responsável pela aceitação do objeto desta licitação
6.2
- Na ocasião da entrega a contratada deverá
colher a data, a hora, o nome, o cargo e a assinatura do servidor da contratante
responsável pelo recebimento.
7

- DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e a fiscalização da referida contratação ficará a cargo do (a)
responsável pelo Setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde de Passira.
8 . ESTIMATIVA DE PREÇOS

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID

QUANT

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

Veículos 0 km tipo furgoneta c/ carroceria em

01

aço original de fábrica, Air-Bag p/ os ocupantes
da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do
ano da contratação ou do ano posterior,
adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO.
Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina
ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer
proporção (flex); Potência mín. de 85 cv; Tanque
de Combustível: Capac. mín. =50 L. Freios e
Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos
pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em
chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/
fechos interno e externo, resistentes e de aberturas
de fácil acionamento. Altura interna do veículo
deve ser original de fábrica. O pneu estepe não
deve
ser
acondicionado
no
salão
de
atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/
montagem de bateria de no mín. 60 Ah do tipo
sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico
dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos
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Und

04

91.633,33

366.533,32

os itens especificados do veículo e equipamentos,
quer c/ a viatura em movimento quer
estacionada, sem risco de sobrecarga no
alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação:
Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do
tipo barra linear ou em formato de arco ou similar,
c/ módulo único e lente inteiriça ou múltiplas
lentes, c/ compr. mín. de 1.000 mm e máx. de
1.300 mm, largura mín. de 250 mm e máx. de 500
mm e altura mín. de 55 mm e máx. de 110 mm,
instalada no teto da cabine do veículo. Laudo
que comprove o atendimento à norma SAE J575,
SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios
contra vibração, umidade, poeira, corrosão,
deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador
Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/
amplificador de potência mín. de 100 W RMS
@13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, Sist. de
megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a
01 (um) metro de no mín100 dB @13,8 Vcc; Laudo
que comprove o atendimento à norma SAE J1849,
no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s
de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante.
Sist. portátil de oxigênio completo, mín. 3 LT. A
cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do
chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic.,
ventilação, aquecedor e desembaçador. O
compartimento do paciente, deve ser original do
fabricante do chassi ou homologado pela fábrica
um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos termos do
item 5.12 da NBR 14.561.Ventilador oscilante no
teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do
Compartimento traseiro deve ser de no mín.
15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no
mín. 1.800 mm de compr.. Provida de Sist. de
elevação do tronco do paciente de mín. 45 graus
e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete.
Deverão ser apresentados: Autorização de
Funcionamento de Empresa do Fabricante e
Registro ou Cadastramento dos Produtos na
Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo
à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard
004,
feito
por
laboratório
devidamente
credenciado. A distribuição dos móveis e
equipamentos no salão de atendimento deve
prever: Dimensionar o espaço interno, visando
posicionar, de forma acessível e prática, a maca,
bancos, equipamentos e aparelhos a serem
utilizados no atendimento às vítimas. As paredes
internas, piso e a divisória deverão ser em plástico
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reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou
Acrilonitrila Butadieno Estireno autoestinguível,
ambos c/ espessura mín. de 3mm, moldados
conforme geometria do veículo, c/ a proteção
antimicrobiana,
tornando
a
superfície
bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um
pega mão ou balaústres vertical, junto a porta
traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/
acabamento na cor amarela. Armário superior p/
objetos, na lateral direita, acima da maca, em
ABS auto-estinguível ou compensado naval
revestido interna e externamente em material
impermeável e lavável.
Valor Global Estimado de R$ 366.533,32 (Trezentos sessenta seis mil quinhentos trinta três reais trinta e
dois centavos).
9 . DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Os recursos financeiros, que farão face ás despesas decorrentes deste contrato, ocorrerão por conta da
seguinte dotação orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
10.122.0401.2276.0000 - Gestão Técnica e Administrativa FMS
Elemento de despesa: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Gyna Karine Barbosa Aniceto
Secretaria de Saúde
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ANEXO II

MINUTA DO CONTRATO N.º ___/2020
INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM ENTRE SI
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO PASSIRA E A
EMPRESA ________________ VENCEDORA DO PREGÃO
ELETRONICO Nº 006/2020.
ICONTRATANTES: de um lado, O MUNICÍPIO DE PASSIRA, pessoa jurídica de direito
público, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Passira com sede na Rua Maria
Pereira da Silva, 87 Centro PASSIRA-PE, CEP: 55.750-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
11.294.475/0001-54, neste ato representada pela Secretaria de Saúde Sra. Gyna Karine
Barbosa Aniceto, brasileira, casada, portadora do RG nº 5191257 SSP/PE, inscrita no CPF
nº 030.654.604-32, neste ato representada pela Secretaria de saúde, residente e
domiciliada, na cidade de Limoeiro-PE, doravante denominada CONTRATANTE e a
empresa
........................................., Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida à
Rua..............................., inscrita no CNPJ/MF nº ......................................................, doravante
denominada CONTRATADA.
II REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE A Sra. Gyna Karine Barbosa
Aniceto, brasileira, casada, portadora do RG nº 5191257 SSP/PE, inscrita no CPF nº
030.654.604-32, neste ato representada pela Secretaria de saúde, residente e
domiciliada, na cidade de Limoeiro-PE, e a CONTRATADA o Sr ............................, brasileiro,
portador do CPF/MF nº xxxxxxxxxxx e Cédula de Identidade RG xxxxxxxxxxx SSP/PE,
residente e domiciliado a Rua. ......................., ..............
III - DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em decorrência
do Processo Licitatório nº 048/2020, gerado pelo PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2020, que
faz parte integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido.
IV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele
contidas, pela Lei 8.666/93, e demais normas legais pertinentes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto deste Contrato a Contratação de empresa para Aquisição de 04
(quatro) veículos automotora tipo ambulância para simples remoção, furgão toda em
chapa em aço original de fábrica veículos automotor novo, zero KM com potencia
mínimo 85cv.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES
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2.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da
CONTRATADA:
I Entregar com pontualidade o produto ofertado;
II Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que
sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
III Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto
da presente licitação.
IV Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação;
2.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da
CONTRATANTE
I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
II Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento deste Contrato.
III Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade;
IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de
inadimplemento.
CLÁUSULA TERCEIRA - FORMA DE FORNECIMENTO DE OBJETO
3.1 – Os itens licitados solicitados deverão ser entregues na Rua Maria Pereira da Silva, 87
Centro- Passira-PE.
3.2 – A Contratada, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da
Administração Municipal, encarregada de acompanhar a entrega dos produtos
prestando esclarecimentos solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive
todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um
encarregado da Pasta.
3.3 – A Contratada, ficará obrigada a trocar as suas expensas o produto que vier a ser
recusado sendo que ato de recebimento não importará sua aceitação.
3.4 – Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos
produtos obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em
desacordo com o apresentado na proposta.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. O valor global do fornecimento, ora contratado é de R$ .............. ( ...............................
), fixo e irreajustável.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
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efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
EM = Encargos moratórios;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX) I =
( 6 / 100 )
I = 0,00016438
________ TX = Percentual da taxa anual = 6 %
365
4.2. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes
da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e outros.
4.3 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva entrega
dos materiais desta licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal
devidamente atestado por servidor designado.
4.4 - A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em
papel timbrado da empresa informando a Agência Bancária e o número da Conta a ser
depositado o pagamento. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar
o pagamento das Notas Fiscais.
4.5 - A Nota Fiscal deverá ser emitida pela licitante vencedora contratada
obrigatoriamente com o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos
documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de
Empenho;
4.6 – Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para pagamento
passará a fluir após a sua reapresentação.
4.7. O pagamento só será efetuado mediante apresentação de ATESTE, devidamente
assinado por servidor da secretaria de saúde, devidamente identificado, confirmando
que os produtos foram entregues na quantidade solicitada, e nas especificações
constantes da proposta vencedora do certame.
5 - DO PREÇO E DO REAJUSTE:
5.1 – Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o inciso I, subitem
7.1 do edital, fixo e irreajustável.
5.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio
econômico financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei
8.666/93.
5.2.1 – Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente a
Administração Municipal, devidamente acompanhada de documentos que comprovem
a procedência do pedido.
5.3 - Em caso de redução nos preços dos produtos, a contratada fica obrigada a
repassar ao município o mesmo percentual de desconto.
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
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6.1 - O prazo da execução do contrato será da data de assinatura até o dia 31/12/2020,
podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – RECURSO ORÇAMENTÁRIO:
7.1. As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão a
cargo das seguintes dotações orçamentárias:
ORGÃO: Poder Executivo.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
10.122.0401.2276.0000 - Gestão Técnica e Administrativa FMS
Elemento de despesa: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:
8.1 – Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio
por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso
injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento)
do valor empenhado.
8.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento
de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes
penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:
I- advertência;
II- multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
III– suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e,
IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
8.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital
e no contrato e das demais cominações legais.
8.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias
fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da
Administração no sentido da aplicação da pena.
8.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no
prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso,
cobrada judicialmente.
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8.6 - As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento
eventualmente devido pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto,
recolhida pela adjudicatária em conta corrente em agência bancária devidamente
credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da
notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1 - A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da
Administração Municipal nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei
Federal nº 8.666/93;
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO
10.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a
publicação de resumo deste Contrato na imprensa oficial.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
12.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Passira Estado de PERNAMBUCO,
para dirimir questões oriundas deste Contrato, com renuncia expressa a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e
forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes.
PASSIRA-PE, ........ de ............................... de 2020.

____________________________
CONTRATANTE
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_______________________
CONTRATADA

