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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/SUPEL/2022  

MODO DE DISPUTA ABERTO  

 

                                                        

 

Processo nº: 504/2022-SEMUSA 
Modalidade: PREGÃO  
Forma: Eletrônica 
Tipo: Menor Preço por Item. 

 
 

Objeto: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP 4X4, ADAPTADO PARA AMBULANCIA TIPO C.  

 

O Município de Theobroma (RO), através da Superntendencia Municipal de Licitações - SUPEL, na 

pessoa do Pregeoiro Oficial Rodrigo da Silva Santos designado pela Portaria Municipal nº 69/2022 de 04 

Maio de 2022, de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, Lei Federal nº 10.520 de 17 de Julho 

de 2002, LEI COMPLEMENTAR 123/2006 ALTERAÇÕES POSTERIORES, e Lei Municipal 535/2016, que 

Aprova o Regulamento para a Modalidade de Licitação Denominada Pregão, Decreto Federal nº 10.024 de 

20 de setembro de 2019, e Pelo Decreto Municipal 3101/GP/2020, de 26 de Maio de 2020. Regulamenta 

a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, e demais condições fixadas neste edital, Tornar 

público, para conhecimento dos interessados, que, realizará a licitação na modalidade PREGÃO, NA 

FORMA ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por item, MODO ABERTO. 

 

 
 
 

SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitanet.com.br 

 
 

1- DO OBJETO:  
 
AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP 4X4, ADAPTADO PARA AMBULANCIA TIPO C. 
 
 

2. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 

ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

Dia 25 (Vinte e Cinco) de Julho de 2022 às 10h00min. Horario de Brasilia. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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Lei Federal nº 10.520/2002 
Decreto Federal nº 10.024/2019 
Lei Federal nº 8.666/93  
LEI COMPLEMENTAR 123/2006  
Lei Municipal 535/GP/2016  
Decreto Municipal 3101/GP/2020 e pelas condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos. 

 

3 DO CREDENCIAMENTO: 

3.1 Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema ―PREGÃO 
ELETRÔNICO‖ através do site https://licitanet.com.br/; 

3.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico; 

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou 

de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes ao Pregão na forma eletrônica; 

3.4 O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaração de ME/EPP não terá direito a usufruir 

do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 

empresa de pequeno porte e equiparadas; 

3.5 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente 

ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 

promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda 

que por terceiros. 

 

4 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO: 

4.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que militem no ramo pertinente ao objeto desta 

licitação, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital 

e seus Anexos; EXCLUSIVAMENTE as empresas definidas como Microempresas (ME), Empresas de 

Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, de acordo com a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 

2006 e Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014;  

4.2 A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições 

estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normas administrativas e 

técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas condições ensejará no sumário 

IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame; 

4.3 Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou 

https://licitanet.com.br/
https://licitanet.com.br/
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reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler 

atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificações do ANEXO 

(TERMO DE REFERÊNCIA); 

4.4 Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá manifestar, em 

campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 

proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento 

convocatório, bem como a descritiva técnica constante do ANEXO I   (TERMO DE 

REFERÊNCIA); 

4.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o 

licitante às sanções previstas no edital e Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93; 

4.6 Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO: Somente poderão participar deste PREGÃO 

ELETRÔNICO, via internet, os interessados cujo objetivo social seja pertinente ao objeto do certame, que 

atendam a todas as exigências deste Edital e da legislação a ele correlata, inclusive quanto à 

documentação, e que estejam devidamente credenciadas, através do site https://licitanet.com.br/; 

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

intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por 

meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horário limite estabelecidos. 

a) O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de 

remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, que 

poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo: 

a.1 – Para todas as empresas com exceção das MEI’s. 
 
 

30 dias 90 dias 180 dias 365 dias 

R$ 132,20 R$ 195,20 R$ 276,20 R$ 399,50 

a.2 – Para as MEI’s. 
 
 

30 dias 90 dias 180 dias 365 dias 

R$ 112,40 R$ 175,40 R$ 250,10 R$ 365,30 

 
b) O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5º da Lei nº 10.520/02. 

4.6.1 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica 

submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita 

observância das normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo; 

4.6.2 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 

responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo do Município de THEOBROMA,  em nenhuma hipótese 
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responsável pelos mesmos. O licitante também é o único responsável pelas transações que forem 

efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, ou pela sua eventual desconexão; 

As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para início da 

sessão pública via internet; 

4.6.3 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site: https://licitanet.com.br/; 

4.6.4 O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e 

exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica  para 

realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico; 

4.6.5 O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema, ou do 

Município de THEOBROMA, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do 

uso indevido da senha, ainda que, por terceiros; 

4.6.6 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para 

imediato bloqueio de acesso; 

4.7 Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, as empresas enquadradas nos casos a 

seguir: 

4.7.1 Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição1; empresas que estiverem 

em recuperação judicial, processo de falência ou sob o regime de concordata, concurso de credores, 

dissolução ou liquidação, Ressalva: É possível a participação de empresas em recuperação judicial, desde 

que amparadas com certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada 

está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei nº. 

8666/1993. (TCU, Ac. 8.271/2011-2ª Câmara, Dou de 04/10/2011); 

4.7.2 Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

4.7.3 Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com este 

Município; 

4.7.4 Empresas que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com 

suspensão ou impedidas de licitar por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, na  esfera 

Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão que 

a praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Para  verificação das condições 

definidas nesta alínea, a Comissão do Pregão, promoverá a consulta eletrônica junto ao Cadastro Nacional 

de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS; 

     Empresas cujo dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico seja servidor público da Prefeitura      



26 

 

 

                                            ESTADO DE RONDONIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA 
 ======SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES======

 

 
 

Rodrigo da Silva Santos – Pregoeiro Oficial do Município de Theobroma – RO – Port.069/2022 
Portal: https://www.theobroma.ro.gov.br 

e-mail: cpltheobroma2019@hotmail.com  

 

Municipal de THEOBROMA/RO. 

4.8 A participação na sessão pública da internet dar-se-á pela utilização da senha privativa do 

licitante. 

4.8.1 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos 

referentes à proposta de preço e à habilitação (e seus anexos), deverão ser apresentados no idioma oficial 

do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do país; 

4.8.2 Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando apresentados 

em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma 

oficial do Brasil por tradutor juramentado neste país; 

4.8.3 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 

cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, salvo quando expressamente permitidos no Edital; 

4.8.4 Admitem-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração 

dos itens constantes da proposta de preços; 

4.8.5 Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e assumir a 

responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados; 

4.8.6 O contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

4.8.7 Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei Complementar nº 

123/2006 deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação de interesse, bem como aos 

demais avisos emitidos pelo Pregoeiro ou pelo sistema eletrônico, nos momentos e tempos adequados; 

 

5  DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO: 

5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (https://licitanet.com.br/), 

concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÃO exigidos no edital, proposta com a 

―DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO‖, incluindo QUANTIDADE, PREÇO 

e a MARCA (CONFORME SOLICITA O SISTEMA), até o horário limite de início da Sessão Pública,  horário  

de  Brasília,  exclusivamente  por  meio  do  Sistema  Eletrônico,  quando, então, 

encerrar-se-á, automaticamente, a etapa de envio dessa documentação; 

5.2 As propostas cadastradas no Sistema NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA 

EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das 

propostas. 

5.2.1 Em caso de identificação da licitante na proposta cadastrada, esta será DESCLASSIFICADA pelo 

pregoeiro; 

https://licitanet.com.br/
https://licitanet.com.br/
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5.3 A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema 

Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão 

pública; 

5.4 O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso de 

discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no PORTAL e as especificações 

constantes do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), prevalecerão às últimas; 

5.5 Na Proposta de Preços inserida no sistema deverão estar incluídos todos os insumos que o 

compõem, como despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos 

e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação; 

5.6 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 

por meio de chave de acesso e senha; 

5.7 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 

1º da LC nº 123, de 2006; 

5.8 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.9 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento 

da proposta; 

5.10 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio 

de lances; 

5.11 O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, bem 

como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus 

decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão. 

6 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 

6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

6.1.1 Valor unitário e total do item; 

6.1.2 Marca; 

6.1.3 Fabricante; 
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6.1.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do 

registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

6.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada; 

6.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens; 

6.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto; 

6.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação; 

 

7 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES: 

7.1 No horário estabelecido neste Edital, o pregoeiro abrirá a sessão pública, verificando as propostas 

de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações e 

condições detalhadas no item 6.1 do edital; 

7.2 O pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a proposta   

ofertada   que   se   encontra   inserida   no   campo   ―DESCRIÇÃO   DETALHADA   DO OBJETO‖ do sistema, 

confrontando suas características com as exigências do Edital e seus anexos (podendo, ainda, ser 

analisado pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que não estejam em 

conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades 

insanáveis; 

7.3 Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente 

inexequível, o pregoeiro obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e então DESCLASSIFICARÁ; 

7.4 O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente inexequível, caso 

o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade; 

7.5 As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem 

desclassificadas do certame pelo pregoeiro; 

7.6 Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site 

https://licitanet.com.br/, conforme Edital; 

7.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital; 

https://licitanet.com.br/
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7.8 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao 

último por ele ofertado e registrado pelo sistema; 

7.9 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta será de R$ 

50,00 (Cinquenta Reais). 

7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações; 

7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período 

de duração da sessão pública; 

7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários; 

7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-

á automaticamente; 

7.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 

lances, em prol da consecução do melhor preço; 

7.15 Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS 
com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase de lances e a licitante divergir com o exigido, o 
pregoeiro, poderá convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a 
atualização dos valores arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça 
inerte; 
 

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

registrado em primeiro lugar; 

7.17 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação do 

detentor do lance; 

7.18 Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, o pregoeiro poderá alertar o proponente sobre 

o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado 

ou reformulado pelo proponente; 

7.19 A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema 

eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item; 
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7.20 No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o 

Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances; 

7.21 O pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 

realizados; 

7.22 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas (24) vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação no site 

https://licitanet.com.br/; 

7.23 Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão; 

7.24 A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante na etapa de lances e na 

manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços; 

7.25 Nos casos específicos, em relação a itens NÃO exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte ou equiparadas, uma vez encerrada a etapa de lances, 

será efetivada a verificação automática, onde: 

7.26.1 O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 

maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da 

LC nº 123, de 2006 e suas alterações; 

7.26.2 Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a 

proposta melhor classificada, depois de encerrada a etapa de lances; 

7.26.3 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 

para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 

minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto; 

7.26.4 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 

para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior; 

7.26.5 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre 

elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

https://licitanet.com.br/
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7.26.6 Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, convocação será em favor da 

proposta originalmente vencedora do certame; 

7.26 O disposto no item 7.26 somente se aplicará quando a melhor oferta não tiver sido apresentada 

por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

7.27 Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços: 

7.28.1 Produzidos no País; 

7.28.2 Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

7.28.3 Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País (art. 3º, § 2º, incisos II, III e IV da Lei nº 8666/93); 

7.28.4 Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação; 

7.28.5 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas. 

7.28  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar,   pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. o 

pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas horas, envie a proposta 

adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados. 

 

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º 

do art. 26, do Decreto 10.024/2019, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital, 

observado o disposto no Capítulo X do Decreto 10.024/2019; 

8.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço 

máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível; 

8.3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
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respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimo s, 

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 

ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

8.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 

vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 

prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 

em ata; 

8.6 O pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

8.6.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 

licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo pregoeiro; 

8.6.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de 

outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu 

ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta; 

8.6.3 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação; 

8.6.4 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no ―chat‖ a nova data e 

horário para a sua continuidade; 

8.6.5 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 

negociação em condições diversas das previstas neste Edital; 

8.6.6 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor; 

8.6.7 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes; 

8.6.8 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

sempre que a proposta não for aceita, e antes de o pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 
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123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso; 

8.6.9 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

9 DA HABILITAÇÃO 

9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 

futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro: 

9.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS; 

9.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; 

9.1.3 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas; 

9.1.4 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros; 

9.1.5 Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação; 

9.1.6 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente; 

9.1.7 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, 

em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação; 

9.1.8 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital; 

9.1.9 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos; 

9.1.10 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
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própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

9.1.11 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, por constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem 

assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos 

encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorização 

para a centralização. 

 

9.2 OS LICITANTES DEVERÃO ENCAMINHAR, PELO SISTEMA DO LICITANET, NOS TERMOS DESTE 

EDITAL, A DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA NOS ITENS A SEGUIR, PARA FINS DE HABILITAÇÃO: 

A. Ato Constitutivo; 
 

B. Documento de Identificação dos Sociaos ou Proprietário. 
 

1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede ou; 

2. Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social - e alterações em vigor2, devidamente registradas e 

arquivadas na repartição competente, para as Sociedades Comerciais, e, em se tratando de 

Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou; 

3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova da diretoria em 

exercício, ou; 

4. Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir; 

5. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br, ou; 

6. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores. 

 

C. Prova de Inscrição no CNPJ. O documento deverá ser expedido no máximo 90 (Noventa) dias 

antes da data do recebimento dos envelopes; 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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D. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida pela 

Caixa Econômica Federal em vigor;  

 

E. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os 

mesmos efeitos da CNDT conforme lei 12.440, de 07 de julho de 2011, em vigor; 

 

F. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, incluindo os Débitos 

Previdenciários, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em vigor. 

 

G. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante 

apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado em vigor; 

 

H. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio da licitante, mediante 

apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município; 

 
QUALIFICAÇÃO TECNICA: 

I. Atestado(s) de capacidade técnica da licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove de maneira satisfatória ter a licitante aptidão para desempenho de 

atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da 

presente licitação. Não serão considerados os atestados emitidos por empresas pertencentes ao 

mesmo grupo empresarial da empresa proponente, entendendo-se estas como aquelas que 

sejam controladas ou controladoras da empresa proponente, ou que possua ao menos uma 

pessoa física ou jurídica que seja sócio desta;  

 

1 - No(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito privado 

deverá constar firma reconhecida em cartório;  

 

2 - O (a) Pregoeiro (a) poderá solicitar a qualquer momento documentos que comprovem o 

atestado de capacidade técnica podendo ser nota fiscal ou contratos firmados com administração 

pública ou privados. 
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QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA: 

J. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, mencionado 
expressamente em cada balanço o número do livro Diário e das folhas em que se encontra transcrito 
e o número do registro do livro na Junta Comercial, de modo a comprovar a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da 
apresentação da proposta;  
 
A) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social devidamente publicada 
na imprensa oficial, tratando-se de sociedades por ações. 
 
 B) As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) deverão apresentar balanço 
patrimonial e demonstração contábil do último exercício social já exigível e apresentado na forma da 
lei, devidamente autenticada pelo órgão competente que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes. 

 
 

K. Certidão negativa de falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
Caso o documento não declare sua validade somente será aceito documento expedido no máximo 
30 (Trinta) dias antes da data do recebimento da mesma (certidão). 

 

B. DECLARAÇÕES E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: 
 

a) Declaração CONJUNTA 
 

9.3 O objeto social descrito no ato constitutivo referente ao item (9.2.) deverá possuir ramo de 

atividade compatível ao objeto licitado; 

 

9.4 Os documentos descritos no item 9.2, podem ser substituídos pelo Certificado de Registro 

Cadastral (C.R.C.) emitido pelo Município de THEOBROMA em vigor; 

9.5 Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos apresentados apurada 

pelo (a) Pregoeiro (a), mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da respectiva 

licitante e envio dos documentos para o MPRO (Ministério Público de Rondônia), para apuração, se 

possível, de prática delituosa, conforme art. 89 e seguintes da Lei Federal 8.666/93; 

9.6 Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital; 

9.7 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma 

vez que atenda a todas as demais exigências do edital; 

9.8 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
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habilitação; 

9.9 Havendo restrição quanto à regularidade fiscal ou trabalhista no caso de Microempresa, Empresa 

de Pequeno Porte e Microempreendedor Equiparadas, fica concedido um prazo de 05 (Cinco) dias úteis 

para a sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pelo 

pregoeiro e equipe de apoio, nos termos da Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014; 

9.10 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 

dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 

microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, com alguma restrição na documentação fiscal 

e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização; 

9.11 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no ―chat‖ a nova data e horário para a continuidade da mesma; 

9.12 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital; 

9.13 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 

obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências 

do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de 

inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis; 

9.14 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre 

o (s) item (ns) de menor (es) valor (es) cuja retirada (s) seja (m) suficiente (s) para a habilitação do licitante 

nos remanescentes; 

9.15 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor; 

9.16 As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão 

não superior a 30 (Trinta) dias consecutivos de antecedência da data de abertura da sessão deste Pregão; 

 

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada assinada digitalmente 

pelo sistema licitanet, logo após a solicitação elo chate pelo pregoeiro, caso fizer necesário será 

aberto o prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

A. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante 
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ou seu representante legal; 

B. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento; 

C. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 

execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso; 

D. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como, validade da proposta, marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada; 

E. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 

valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93); 

F. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no 

caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 

estes últimos; 

G. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 

resultado, sob pena de desclassificação; 

H. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 

de outro licitante; 

 

11 DOS RECURSOS: 

11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 

no mínimo 15 (Quinze) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 

campo próprio do sistema; 

11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. Nesse 

momento o pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 

admissibilidade do recurso; 

11.3 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito; 

11.4 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
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querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses; 

11.5 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

 

12 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.2 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 

repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

12.3 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 

regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão 

adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances; 

12.4 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta; 

12.5 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (―chat‖). 
 
 

13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do pregoeiro caso 

não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados; 

13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

 

14 DO CONTRATO 

14.1 Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato; 

14.2 Prazo de Vigência do Contrato de 12 meses; 

14.3 Condições de Pagamento: O Pagamento será efetuado em até 30 (Trinta) dias uteis após a entrega 

do objeto, sempre após a emissão da NLD (Nota de liquidação de Despesa), mediante a apresentação 

de Nota Fiscal. O Pagamento será realizado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Theobroma- RO, 

mediante cheque nominal ou depósito bancário em nome da proponente; 
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14.4 Da Entrega dos Itens: O Item deverá ser entregue conforme previsto no Anexo I do Edital após a 

Assinatura do Contrato e Emissão da Autorização do Fornecimento. O item deverá ser entregue no 

Endereço: no ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO DE THEOBROMA– RO; 

14.5 O adjudicatário terá o prazo de 02 (Dois) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 

para assinar o Termo de Contrato sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital; 

14.6 Alternativamente à convocação para comparecer perante à Secretaria Municipal de THEOBROMA, 

para a assinatura do Termo de Contrato, ou o aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal 

com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja aceito e assinado no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a contar da data de seu recebimento, podendo ser prorrogado, por igual período, mediante 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração; 

14.7 Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 

no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante toda a vigência do contrato; 

14.8 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no 

edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das 

demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de 

classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 

documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato; 

 

15 DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

15.1 O preço será fixado e poderá ser reajustável, salvo as condições previstas nas Leis Federais 

8.666/93 e Lei 10.520/2002, e suas alterações. 

 

16 DA ENTREGA DO ITEM 

16.1 A contratada se obriga a realizar a entrega dos materiais conforme descrito no termo de referencia. 

 

17 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

17.1 DA CONTRATADA: 

17.1.1 Promover a entrega dos itens homologados a seu favor, de acordo com as Descrições e prazos 

determinados no Edital e seus anexos, independente ou não de sua Transcrição. 

17.2 DA CONTRATANTE: 

17.2.1 Efetuar os Pagamentos na forma e prazo estabelecido na cláusula quarta; 

17.2.2 Proceder a conferência dos itens Homologados, de acordo com as exigências contidas no edital e 

anexos. 
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18 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 

18.1 AOS LICITANTES: Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal e, 

se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Município de THEOBROMA, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas de até 10% do valor 

do contrato e demais cominações legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal 8.666/93, do art. 7º da Lei 

Federal nº 10.520/02, o ADJUDICATÁRIO  que: 

1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de 

apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa; 

2. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

3. Não mantiver a proposta; 

4. Falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento equivalente; 

5. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

18.2 Não será aplicada a multa às empresas remanescentes, em virtude da não aceitação da primeira 

colocada. 

18.3 À CONTRATADA: Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá, 

garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no 

Art. 87, da Lei 8.666/93 e no art. 7º da Lei 10.520/02, na forma prevista no respectivo instrumento 

licitatório. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem 

justificativa aceita pela Administração Municipal, resguardados os procedimentos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no 

cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º  (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do 

Contrato, por ocorrência; 

b. 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na 

execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão 

contratual; 

c. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, 

desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento 

contratual, quando o MUNICÍPIO DE THEOBROMA em face da menor gravidade do fato e mediante 

motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

d. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE THEOBROMA. Se os valores dos pagamentos devidos não 
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forem suficientes, a diferença será recolhida pela 

CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da aplicação da sanção; 

e. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, 

após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e 

da ampla defesa; 

f. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de cláusulas contratuais; e 

g. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada; 

h. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, 

devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração. 

 

19 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

19.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital; 

19.2 A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica através do site www.licitanet.com.br/; 

19.3 Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 

decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da 

impugnação; 

19.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame; 

19.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, deverão ser 

realizados por forma eletrônica através do sistema; 

19.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado 

da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração do edital e dos anexos; 

19.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame; 

19.8 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

pregoeiro, nos autos do processo de licitação; 

19.9 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

http://www.licitanet.com.br/
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20 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

20.1 As despesas para o presente processo licitatório correrão por conta da seguinte Dotação 

Orçamentária: 

CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 
 

21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico; 

21.2 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 anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo pregoeiro; 

21.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF; 

21.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação; 

21.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

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

isonomia, a finalidade e a segurança da contratação; 

21.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório; 

21.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias e horários de expediente na 

Prefeitura Municipal de THEOBROMA; 

21.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público; 

21.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

21.10 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, e  www.licitanet.com.br, O Edital 

encontrar-se-á a disposição dos interessados através do endereço eletrônico 
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http://www.theobroma.ro.gov.br/ link: licitações e E-mail: cpltheobroma2019@hotmail.com e também 

poderão ser lidos ou obtidas cópias no setor de Licitações, situado na Avenida de 13 de fevereiro nº. 1931 

– Centro, THEOBROMA/RO, nos dias úteis, no horário das 07h00min às 13h00min horas, mesmo endereço 

e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados; 

21.11 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

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

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou 

inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais 

cabíveis; 

21.12 Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido; 

21.13 Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o pregoeiro poderá, a 

seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados; 

21.14 Toda a documentação apresentada neste edital e seus anexos são complementares entre si, de 

modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado 

especificado e válido; 

21.15 O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o 

certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que não 

contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas 

a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no § 3°, do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93; 

21.16 O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a inabilitação 

do licitante; 

21.17 As decisões do pregoeiro serão publicadas no site da Prefeitura Municipal, no endereço: 

http://www.theobroma.ro.gov.br/ 

21.18 A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e 

condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria; 

21.19 A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Município de 

THEOBROMA, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato 

superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito 

e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes; 

21.20 Para atender a seus interesses, o Município de THEBROMA poderá alterar quantitativos, sem que 

isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 

65, da Lei Federal n 8.666/93; 

mailto:cpltheobroma2019@hotmail.com
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21.21 O Município de THEBROMA poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os 

prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura; 

21.22 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o 

da Comarca de Jaru - RO; 

21.23 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

21.23.1ANEXO I – Termo de Referência; 

21.23.2 ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços; 

21.23.3 ANEXO III –  Declaração Conjunta 

21.23.4 21.23.5 Anexo IV – Minuta de Contrato; 

 

Theobroma - RO, Em 12 de Julho de 2022. 

 

  

 

 
RODRIGO DA SILVA SANTOS 

      Pregoeiro Oficial
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ANEXO I 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

Em observância ao disposto nas Leis nº 10.520/2002 e 8666/93, elaboramos o presente Termo de 
Referência para que, através de Licitação, seja efetuada a Aquisição de 01 (um) Veículo Tipo PICK-
UP 4X4, Adaptado Ambulância Tipo C, para atender à UBS/ESF do Distrito de Vila Palmares do 
Oeste. 

 

2 – OBJETO 

 

O objeto do certame é a Aquisição de 01 (um) Veículo Tipo PICK-UP 4X4, Adaptado Ambulância Tipo 
C, para atender à UBS/ESF do Distrito de Vila Palmares do Oeste,                CNES: 2807289, através 
de Transferência Financeira do Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde. Segue as 
especificações Técnicas do veículo supracitado: 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UND QTD VALOR UNT. VALOR TOTAL 

 

 

 

 

 

001 

 

 

 

 

 

 

 

VEÍCULO ZERO QUILOMETRO, TIPO PICAPE 
DE TRAÇÃO 4X4, CABINE SIMPLES, DE COR 
BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 
NÃO INFERIOR A DATA DE EMISSÃO DA 
NOTA FISCAL, DEVIDAMENTE ADAPTADO EM 
AMBULÂNCIA TIPO C, DE ACORDO COM A 
PORTARIA 2048/2002 DO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, COM AS DEVIDAS ALTERAÇÕES NA 
BIN (BASE ÍNDICE NACIONAL) PARA O PLENO 
ATENDIMENTO DO DISPOSTO NA 
RESOLUÇÃO CONTRAN N° 4/1998 E INCISO V 
DO ARTIGO 230 DA LEI 9.503/1997, COM AS 
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:  

1. VEÍCULO:  

1.1- DIMENSÕES EXTERNAS: 
COMPRIMENTO: 5325 MM; LARGURA: 1795 
MM; DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 3080 MM  

1.2- DIMENSÕES INTERNAS: 
COMPRIMENTO: 2310 MM; LARGURA: 1570 
MM; ALTURA: 1350 MM  

1.3- ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR: 
CILINDRADAS: 2750 CM3; COMBUSTÍVEL: 
DIESEL; POTÊNCIA CV (KW) RPM: 175/3395; 
TRAÇÃO E TRANSMISSÃO: COM 
ACIONAMENTO 4X4, 5 MARCHAS À FRENTE E 
1 MARCHA À RÉ; CILINDROS / VÁLVULAS: 
4/16  
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1.4- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
CAPACIDADE DE CARGA: 1015 KG; RODAS: 
ARO 17? C/ PNEUS 220/65 DE RODADO 
SIMPLES; TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 75 
LITROS; FREIO E SUSPENSÃO: ORIGINAL DE 
FÁBRICA; EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS 
EXIGIDOS PELO CONTRAN, AIRBAG DUPLO 
DIANTEIRO, BARRA DE PROTEÇÃO NAS 
PORTAS DIANTEIRAS, CINTOS DE 
SEGURANÇA DIANTEIROS COM PRÉ-
TENSIONADORES E AJUSTE DE ALTURA, 
BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM 
DE ALTURA E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE 
SÉRIE.  

2- ADAPTAÇÃO:  

2.1- ADAPTAÇÃO EXTERNA:   

BAÚ PRODUZIDO EM PAINÉIS DE 
DURALUMÍNIO COM NO MÍNIMO 1,5 MM DE 
ESPESSURA, PROJETADO EM ESTRUTURA 
DO TETO E DOS PAINÉIS VERTICAIS EM 
PERFIS FECHADOS DE ALUMÍNIO, COM 3,5M 
DE COMPRIMENTO, 2,2M DE LARGURA E 
1,70M DE ALTURA INTERNA EQUIPADO COM 
JANELA DE EMERGÊNCIA E VIDROS DE 
CORRER INSTALADA NA LATERAL DIREITA, 
AMBOS COM PELÍCULA OPACA EM FILETES 
PARA QUE A LUZ NATURAL TENHA 
INCIDÊNCIA SOBRE A LUZ ARTIFICIAL; O 
SISTEMA DE FIXAÇÃO DO MÓDULO NA 
CAÇAMBA DA PICK-UP É PROJETADO DE 
FORMA QUE NÃO TRANSFIRA ESFORÇO DE 
FLEXÃO E TORÇÃO PARA O CHASSI E 
EQUIPAMENTOS INTERNOS, GARANTINDO A 
INTEGRIDADE DOS OCUPANTES EM CASOS 
DE ACIDENTES;  

VEDAÇÃO GERAL DO CHASSI E PISO COM 
MATERIAL ANTIRRUÍDO; A DISTRIBUIÇÃO DA 
CARGA DA ADAPTAÇÃO INCIDI NO MAIS 
BAIXO CENTRO DE GRAVIDADE, 
EQUALIZANDO A RELAÇÃO DIRETA DE PESO 
(VS) POTÊNCIA (VS) ESPAÇO, GARANTINDO 
UMA MELHOR DIRIGIBILIDADE E 
ESTABILIDADE; PARA-CHOQUE TRASEIRO 
ORIGINAL, E PORTA DUPLA TRASEIRA PARA 
ENTRADA DA MACA RETRÁTIL; REFORÇO 
NAS MOLAS TRASEIRAS; FECHADURAS E 
DOBRADIÇAS EM AÇO INOX DE ALTA 
RESISTÊNCIA; REVESTIMENTO EM PAINÉIS 
DE FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA; 
PINTURA DA CARROCERIA NA COR BRANCA 
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COM TINTA POLIURETANO COM FUNDO 
ESPECIAL DE ANCORAGEM DA TINTA; 
ADESIVO PADRÃO AMBULÂNCIA.  

2.2- SINALIZADORES: SINALIZADOR VISUAL 
EM FORMATO DE BARRA E/OU ARCO 
PRODUZIDO COM BASE DE ALUMÍNIO E 
LENTE ACRÍLICA DE POLICARBONATO ALTA 
RESISTÊNCIA DE COR VERMELHO RUBI, 
EQUIPADO COM LED´S DE ALTA 
LUMINOSIDADE NÃO INFERIOR A 1W DE 
POTÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A 
NORMA SAE J575 NO QUE SE REFERE AOS 
ENSAIOS DE VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, 
CORROSÃO E DEFORMAÇÃO, BEM COMO A 
NORMA SAE J595 REVISED NO QUE SE 
REFERE AOS ENSAIOS DE FOTOMETRIA 
(SOCIETY AUTOMOTIVE ENGINEERS), 
EQUIPADO COM SIRENE ELETRÔNICA DE NO 
MÍNIMO 100W RMS DE PRESSÃO SONORA, 
COM NO MÍNIMO 03 TONS, E SISTEMA DE 
MEGAFONE DOTADO DE AJUSTE DE GANHO 
SONORO DE NO MÍNIMO 100DB QUE ATENDA 
QUE ATENDA A NORMA SAE J1849; 02 (DUAS) 
LANTERNAS E/OU SINALIZADORES 
SEQUENCIAIS EM LED DE ALTA 
LUMINOSIDADE DE COR VERMELHO RUBI 
INSTALADOS NAS EXTREMIDADES DA PARTE 
TRASEIRA DA CARROCERIA E 06 (SEIS) 
LANTERNAS E/OU SINALIZADORES 
SEQUENCIAIS DE LED DE ALTA 
LUMINOSIDADE, SENDO 2 (DOIS) NA COR 
VERMELHO RUBI INSTALADO NAS 
EXTREMIDADES E 1 (UM)  TRANSLUCIDO NA 
REGIÃO CENTRAL DA LATERAL, EM AMBAS 
AS LATERAIS, TODOS ACIONADOS EM 
CONJUNTO COM O SINALIZADOR VISUAL 
DIANTEIRO; FAROL AUXILIAR DE EMBARQUE 
INSTALADO NA ÁREA TRASEIRA CENTRAL 
DA CARROCERIA, COM FOCO DIRECIONAL 
DE NO MÍNIMO 180º EM MOVIMENTO 
VERTICAL COM BOTÃO DE ACIONAMENTO 
INDEPENDENTE; ALARME SONORO 
INTERMITENTE ACIONADO PELA MARCHA 
RÉ;  2.3- ADAPTAÇÃO INTERNA: ESPAÇO 
INTERNO DO COMPARTIMENTO DE 
ATENDIMENTO COM NO MINIMO 8M³;  

DIVISÓRIA ENTRE CABINE DO MOTORISTA E 
COMPARTIMENTO DO PACIENTE COM 
PASSAGEM DE COMUNICAÇÃO PARA O BAÚ; 
ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO DE ALTA 
DENSIDADE PARA RETENÇÃO DA 
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TEMPERATURA E DE RUÍDOS EXTERNOS, 
INSTALADO ENTRE O BAÚ E O 
REVESTIMENTO; REVESTIMENTO INTERNO 
CONSTRUÍDO EM PAINÉIS DE ALTO IMPACTO 
QUE AUXILIAM NA HIGIENIZAÇÃO E 
ASSEPSIA DO COMPARTIMENTO DO 
PACIENTE PRODUZIDO EM ABS 
MOLDADO;PISO INFERIOR NIVELADO COM 
COMPENSADO NAVAL, DEVIDAMENTE 
IMPERMEABILIZADO E CALAFETADO, E 
REVESTIDO COM VINIL DE ALTA 
RESISTÊNCIA PARA EVITAR INFILTRAÇÃO E 
ACÚMULOS LÍQUIDOS; 2.4- MÓBILIÁRIO: 
ARMÁRIO SUPERIOR PARA GUARDA DE 
INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES, 
CONSTRUÍDO EM COMPENSADO NAVAL 
REVESTIDO EM FÓRMICA NA COR ARGILA 
TEXTURIZADA COM JANELAS CORREDIÇAS 
EM ACRÍLICO, E ARMÁRIO TIPO TORRE NA 
DIANTEIRA DIREITA E LOCAL PARA O 
EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO;  

BANCADA COM SUPORTE PARA BOMBA DE 
INFUSÃO E/OU OUTROS EQUIPAMENTOS, 
CONSTRUÍDA EM COMPENSADO NAVAL, 
REVESTIDA EM FÓRMICA NA COR ARGILA 
TEXTURIZADA; BANCO BAÚ PARA 03 (TRÊS) 
ACOMPANHANTES, COM LIXEIRA ACOPLADA 
NA LATERAL PARA ACONDICIONAMENTO DE 
CAIXA DESCARTÁVEL PARA RESÍDUOS, 
REVESTIDO EM FÓRMICA E/OU MATERIAL 
LAVÁVEL TEXTURIZADO, COM 
ESTOFAMENTO EM COURVIN AUTOMOTIVO 
DE ALTA RESISTÊNCIA E CINTOS DE 
SEGURANÇA DE 2 (DUAS) PONTAS;  

BANCO GIRATÓRIO PARA O MÉDICO COM 
CINTOS DE SEGURANÇA, CONSTRUÍDOS EM 
AÇO TUBULAR E ESTOFAMENTO REVESTIDO 
EM COURVIN AUTOMOTIVO;  

MACA RETRÁTIL PRODUZIDA COM 
ESTRUTURA TUBULAR DE ALUMÍNIO, 
COLCHONETE DE ESPUMA REVESTIDA DE 
MATERIAL VINILICO LAVÁVEL, CINTO DE 
SEGURANÇA E SISTEMA DE ENGATE E 
TRAVA DE FIXAÇÃO DE PISO, COM 1850 MM 
DE COMPRIMENTO; PRANCHA DE 
IMOBILIZAÇÃO LONGA PRODUZIDA EM 
MADEIRA COM CINTOS DE SEGURANÇA, 
INSTALADA NA LATERAL ESQUERDA 
INFERIOR DA BANCADA; COMPARTIMENTOS 
EXTERNOS DESENVOLVIDO COM ARMÁRIO 
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INSTALADO NA LATERAL ESQUERDA APÓS A 
PORTA DO MOTORISTA PARA 
ACONDICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS 
DE SALVAMENTO TERRESTRE COM ESPAÇO 
SUFICIENTE PARA ACONDICIONAMENTO DE 
CONES DE SINALIZAÇÃO, 
DESENCARCERADORES, CILINDROS DE 
OXIGÊNIO E TAMBÉM PODERÁ ACOMODAR 
EQUIPAMENTOS QUE NÃO CONTENHAM 
LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, CONFECCIONADO 
EM POLIETILENO COM ESPESSURA DE 10 
MM, EQUIPADO COM PORTA DESENVOLVIDA 
EM PRFV (PLÁSTICO REFORÇA DO COM 
FIBRA DE VIDRO) COM REFORÇO EM AÇO NA 
ESTRUTURA INTERNA DO BATENTE TODOS 
OS ARMÁRIOS COM DOBRADIÇAS E 
FECHADURAS EM AÇO INOX, MAÇANETAS 
AUTOMOTIVAS TENDO AS MAÇANETAS 
SISTEMA DE TRAVAMENTO COM CHAVE; 
COM VEDAÇÕES EM BORRACHA NITRÍLICA 
PARA COMPRESSÃO COM SOBREPOSIÇÃO 
IMPOSSIBILITANDO A ENTRADA DE POEIRA E 
ÁGUA, E ARMÁRIO/PORTA DE ACESSO À 
BATERIA NO LADO DIREITO;2.5- SISTEMA DE 
OXIGÊNIO: RÉGUA DE OXIGÊNIO COM 3 
PONTAS PARA FLUXÔMETRO, ASPIRADOR E 
UMIDIFICADOR; MANGUEIRA, MÁSCARA E 
CONEXÕES;  

02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGÊNIO DE 16 
LITROS COM SUPORTE DUPLO E FIXADOR 
DO TIPO CATRACA, EQUIPADO COM 
VÁLVULA E MANÔMETRO; 01 (UM) CILINDRO 
DE 7 LITROS DE AR COMPRIMIDO COM 
FIXADOR DO TIPO"CATRACA" COM VÁLVULA 
E MANÔMETRO; PEGA MÃO SEMI-EMBUTIDO 
NO TETO, CONSTRUÍDO EM PERFIL 
TUBULAR DE ALUMÍNIO COM SUPORTES 
PARASORO/PLASMA;  

2.6- ILUMINAÇÃO E SISTEMA ELÉTRICO: 04 
(QUATRO) LUMINÁRIAS DE LED DE ALTA 
LUMINOSIDADE INSTALADAS NO TETO; 02 
(DUAS) TOMADAS 12V INSTALADAS NA 
LATERAL ESQUERDA ABAIXO DO ARMÁRIO 
SUPERIOR COM NO MÍNIMO 35CM DE 
DISTÂNCIA DAS CONEXÕES DE 
OXIGENOTERAPIA; QUADRO ELÉTRICO COM 
DJUNTORES TÉRMICOS E FUSÍVEIS DO TIPO 
CARTUCHO COM CABOS ELÉTRICOS 
DEVIDAMENTE DIMENSIONADOS;     
TOMADAS DE 220V VIA CAPTAÇÃO EXTERNA 
C/ EXTENSÃO DE 20 (VINTE) METROS; 
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TOMADAS DE 12V INSTALADAS NA BANCADA 
ALIMENTADAS POR BATERIA AUXILIAR DE 
100A;  

KIT INVERSOR 12V/220 VOLTS COM 
POTÊNCIA DE 1.000 WATTS COM BATERIA 
AUXILIAR DE 100A E BLOQUEADOR DE 
ENERGIA, DOTADO DE SISTEMA 
INTELIGENTE DE CARREGAMENTO 
AUTOMÁTICO DA BATERIA AUXILIAR PARA A 
ALIMENTAÇÃO SECUNDARIA DE ENERGIA 
ININTERRUPTA NO COMPARTIMENTO DO 
PACIENTE, COM ISOLAMENTO TOTAL DE 
CARGA DA BATERIA ORIGINAL DO VEÍCULO 
MESMO QUANDO ESTIVER DESLIGADO 
EVITANDO DESCARGA, DEVIDAMENTE 
PROJETADO COM REGULAÇÃO CHAVEADA 
EM ALTA FREQUÊNCIA E CONTROLE 
AUTOMÁTICO DE FLUTUAÇÃO DE CARGA, 
GERENCIADO POR MICRO CONTROLADOR 
COM TENSÃO DE ENTRADA 110/220VCA E 
TENSÃO DE SAÍDA DE 13,6 A 14,4 VCC, COM 
POTÊNCIA NOMINAL DE 230W DE ONDA 
SENOIDAL PURA, COM PROTEÇÃO CONTRA 
INVERSÃO DE POLARIDADE, CURTO 
CIRCUITO E SOBRECARGA DE TENSÃO, COM 
CAPACIDADE DE OPERAÇÃO EM 
TEMPERATURAS VARIÁVEIS DE -10 A 70 °C, 
CUJA EFICIÊNCIA DE CARREGAMENTO SEJA 
IGUAL OU SUPERIOR A 90% DA CARGA 
ORIGINAL DA BATERIA, LIMITANDO-SE A 4% 
DE TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA (THD), 
EM CONFORMIDADE COM A NBR N° 14.136; 
2.7- VENTILAÇÃO: SISTEMA DE AR 
CONDICIONADO DUPLO COM NO MÍNIMO DE 
25.000 BTU´S DE POTÊNCIA, EQUIPADO COM 
COMANDOS DE ACIONAMENTO 
INDEPENDENTES PARA A CABINE DO 
MOTORISTA E PARA O COMPARTIMENTO DO 
PACIENTE; EXAUSTOR COM CASULO DE 
VENTILAÇÃO; 

 2.8- PROJETO TÉCNICO:  

O PROJETO TÉCNICO DA ADAPTAÇÃO 
DEVERÁ ATENDER AO QUE DISPÕE A 
PORTARIA 190/2009 DO DENATRAN - 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO, 
DEVENDO SER APRESENTADO COM FIRMA 
RECONHECIDA DO RESPONSÁVEL PELA 
ADAPTAÇÃO ACOMPANHADO DO 
CERTIFICADO TÉCNICO OPERACIONAL 
EMITIDO EM NOME DO FORNECEDOR 
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QUANDO ESTE NÃO FOR O PRÓPRIO 
FABRICANTE, JUNTAMENTE COM O CAT - 
CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À 
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, QUE DEVERÁ 
CORRESPONDER EXATAMENTE A MARCA E 
MODELO DO VEÍCULO OFERTADO NA 
PROPOSTA COMERCIAL;  

3- EQUIPAMENTOS EMBARCADOS:  

3.1- KIT PARA SALVAMENTO 
TERRESTRE, AQUÁTICO E EM ALTURAS 
MALETA DE FERRAMENTAS C/ NO 
MINIMO 27 PEÇAS EXTINTOR DE PÓ 
QUÍMICO SECO DE 0,8 KG  

KIT C/ FITAS E 02 (DOIS) CONES 
SINALIZADORES  

3.2- BOLSA RESGATE PADRÃO 
"AZUL E LARANJA" C/ KITS DE 
EMERGÊNCIA + LARINGOSCÓPIO;   

POSSUI DESIGN ESPECÍFICO PARA 
ARMAZENAR ITENS DE PRIMEIROS 
SOCORROS, É UTILIZADA EM 
ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E RESGATE, 
DESENVOLVIDA EM NYLON, UM MATERIAL 
RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. FÁCIL DE 
CARREGAR E MANUSEAR, APRESENTA ALÇA 
DE MÃO, DOIS ZÍPERES DE ABERTURA 
TOTAL CONTENDO:  

3.2.1- MATERIAIS PARA IMOBILIZAÇÃO:  

01 CONJUNTO DE COLARES CERVICAIS 
RESGATE ? PP-P-M-G;   

01 COLAR CERVICAL EM ESPUMA G;   

01 TIPOIA EM TNT DESCARTÁVEL;   

04 BANDAGENS TRIANGULARES - 1,42 x 1 x 1 
CM;  02 CONJUNTOS DE TALA ARAMADA EVA 
? PP-P-M-G;  

02 PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS NÃO 
ESTÉREIS.   

01 ESPARADRAPO   

03 ATADURAS DE CREPE - 10 X 4,5 CM;   

03 ATADURAS DE CREPE - 15 X 4,5 CM;  01 
FITA ADESIVA CREPE.  

3.2.2- MATERIAIS PARA PRIMEIROS 
SOCORROS, ACONDICIONADOS EM BOLSAS 
COLORIDAS E FIXADAS POR VELCRO: BOLSA 
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MARROM - MATERIAIS P/ QUEIMADURAS:  

02 MANTAS TÉRMICAS ALUMINIZADAS   

02 ATADURAS DE RAYON   

02 PROTETORES PARA QUEIMADURA.  

03 BOLSAS AZUIS - MATERIAIS DE VIAS 
AÉREAS:   

01 AMBU EM SILICONE ADULTO;  

01 AMBU EM SILICONE INFANTIL;   

01 SONDA ENDOTRAQUEAL - 6,5 MM;   

01 SONDA ENDOTRAQUEAL - 7,5 MM;   

01 SONDA ENDOTRAQUEAL - 8,5 MM;   

01 CONJUNTO DE CÂNULA DE GUEDEL ? 
0 À 5;   

02 CATETERES TIPO ÓCULOS;   

01 MÁSCARA RCP TIPO POCKET;   

01 LARINGOSCÓPIO COM TRÊS LÂMINAS 
(CABO ADULTO E LAMINAS CURVAS 2,3,4).  

BOLSA VERMELHA - MATERIAIS DE ACESSO 
VENOSO:   

02 SERINGAS COM AGULHA ESTÉRIL - 5 
ML;   

02 SERINGAS COM AGULHA ESTÉRIL - 10 ML;   

02 SERINGAS COM AGULHA ESTÉRIL - 20 ML;   

02 EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL;   

04 SCALP ESTÉRIL;  

01 GARROTE - 40 CM;   

02 CATETERES TIPO JELCO.   

01 PAR DE LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉREIS.  

BOLSAS PRETAS - MATERIAL DE APOIO:   

10 PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS NÃO 
ESTÉREIS.  

02 PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉREIS.  

02 ÓCULOS PARA PROTEÇÃO;  

01 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO;  

01 ESTETOSCÓPIO ADULTO;  

10 ESPÁTULAS DE MADEIRA ESTÉRIL;  

04 COMPRESSAS ESTÉREIS COM 10 
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UNIDADES - 7,5 X 7,5 CM; 

01 CURATIVO (BAND AID) 35 PEÇAS - 
TAMANHO ÚNICO;  

02 BISTURIS DESCARTÁVEIS - NÚMERO 
21;  

02 COMPRESSAS ESTÉREIS TIPO ZOBEC;  

02 LENÇÓIS DESCARTÁVEIS - 2,00 X 0,90 m; 
02 AVENTAIS DESCARTÁVEIS;  

02 SACOS PLÁSTICOS HOSPITALARES.  

BOLSA HOLSTER C/ INSTRUMENTOS:  

01 PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO;  

01 LANTERNA DE PUPILA;  

01 TESOURA MULTIUSO PONTA ROMBA; 01 
TERMÔMETRO CILÍNDRICO.  

BOLSA BRANCA - KIT PARA PARTO:  

01 AVENTAL DESCARTÁVEL;  

01 BISTURI DESCARTÁVEL;  

01 BRACELETE PARA IDENTIFICAÇÃO MAE E 
FILHO;  

01 COMPRESSA ESTÉRIL TIPO ZOBEC - 15 X 
10 CM;  

01 COMPRESSA ESTÉRIL TIPO ZOBEC - 30 X 
15 CM;  

01 MANTA TÉRMICA ALUMINIZADO - 2,10 
X 1,40 M;  

02 CLAMPS ESTÉREIS;  

01 LENÇOL DESCARTÁVEL - 2,00 X 0,90 M; 02 
PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉREIS.  

01 SACO PARA EXPURGO.  

BOLSA AMARELA - GUARDA DE 
MEDICAMENTOS:  

MEDICAMENTOS NÃO INCLUSOS  

3.2.3- KIT DE LARINGOSCÓPIO C/ 3 LAMINAS: 
CABO EM AÇO INOX À PROVA DE 
FERRUGEM; CABO EM AÇO INOX 
RECARTILHADO PARA MAIOR ERGONOMIA E 
SEGURANÇA;  

ABERTURA NA BASE DO CABO, FÁCIL 
CONVERSÃO PARA BATERIA 
RECARREGÁVEL; TAMPA ROSQUEÁVEL COM 
MOLA EM AÇO INOX; ALIMENTAÇÃO POR 
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PILHAS ALCALINAS OU BATERIAS 
RECARREGÁVEIS; ILUMINAÇÃO: LÂMPADA 
HALÓGENA 2,5V LÂMINA STANDARD 
FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL 
AUSTENÍTICOS À PROVA DE FERRUGEM 
ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO 
DO BRILHO UTILIZA CABO TIPO AA E TIPO C 
ALIMENTADO ATRAVÉS DE PILHAS 
ALCALINAS OU BATERIA RECARREGÁVEL; 
AUTOCLAVÁVEL A 134 ºC DURANTE 5 
MINUTOS; ESTERILIZÁVEL EM ÓXIDO DE 
ETILENO OU AUTOCLAVE A VAPOR LÂMINA 
DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL 
MACINTOSH 4 (CURVA); LÂMINA DE 
LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL 
MACINTOSH 3 (CURVA); LÂMINA DE 
LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL 
MACINTOSH 2 (CURVA). 

 4- GARANTIA: 12 (DOZE) MESES   

5- PRAZO DE ENTREGA: 60 (SESSENTA) DIAS 

 

 

 

3 – JUSTIFICATIVA E CONSIDERAÇÕES QUE OFERECE CONDIÇÕES E SUBSÍDIOS PARA A 
AQUISIÇÃO. 

 

 

É de fundamental importância a Aquisição do referido objeto da presente licitação, através de 
Transferência Financeira do Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde – 
Processo nº 0036.073166/2022-51, proporcionará melhores condições para os usuários do SUS que 
residem no Distrito de Vila Palmares do Oeste, que fica a aproximadamente 28 km da Sede do 
Município, na qual não possuem estradas pavimentadas, oferecendo atendimentos aos moradores do 
Distrito e comunidades próximas, visto que os serviços de transporte de pacientes vêm crescendo a 
cada ano, com aquisição deste veículo dará suporte básico em casos de simples remoção e 
emergência, de maneira que a comunidade tenha maior conforto quando for necessário ser 
transportado para receber tratamento adequado ampliando o atendimento da população que hoje 
necessita se locomover do  Distrito de Palmares do Oeste  para Hospital Municipal de Pequeno Porte 
Almerindo José do Rosário na sede do Município ou para Hospitais de referência, fora do domicílio, tal 
como, os municípios de Porto Velho, Cacoal e Ji Paraná. 

Ante ao exposto, estamos justiçando a referida aquisição de um bem muito importante, para o melhor 
conforto, tanto para os pacientes, quanto para os profissionais de saúde que se deslocam na viagem, 
proporcionando uma melhor qualidade para a população do Distrito de Vila Palmares do Oeste, tal 
como, para o Município de Theobroma. 

 

4 - VALOR ASSEGURADO 

  



26 

                  ESTADO DE RONDONIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA 
 ====== SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ======

 

 

 

 
Rodrigo da Silva Santos – Pregoeiro Oficial do Município de Theobroma – RO – Port.069/2022 

Portal: https://www.theobroma.ro.gov.br 
e-mail: cpltheobroma2019@hotmail.com  

 

 
 

O valor total da presente aquisição é de R$ 367.709,71 (Trezentos e sessenta e sete mil setecentos e 
nove reais e setenta e um centavos). 

 

5 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

02.002 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA 

02.005.10.301.0013.1072 – AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO C                    

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.00 

FICHA: 404 

VALOR CONVÊNIO: R$ 367.709,71 

 

 

6 - COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS 

  

O valor estimado acima referido utilizou-se preços previamente definidos pelo Plano de Trabalho 
constante nos autos.  

 

7 - DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTO 

  

A presente aquisição visa atender a demanda do Município de Theobroma na condução de pacientes 
em casos de emergência no Município e para outras cidades pactuadas na Rede do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

8 - PRAZO DE GARANTIA 

  

A garantia do veículo deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses, após o recebimento definitivo do 
mesmo pelo Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Theobroma.  

 

9 - DO CONTRATO – OBRIGAÇÕES DAS PARTES, PAGAMENTO E PENALIDADES 

  

 O Contrato, no caso do presente instrumento, deverá ser assinado pelas partes interessadas, 
com a obrigatoriedade de reconhecimento de firma da assinatura do responsável pela Empresa 
vencedora do certame onde ambas as partes deverão obedecer rigorosamente todas as clausulas 
previstas no mesmo. 

   

 Para efetivar a contratação, a adjudicatária deverá retirar a Nota de Empenho no prazo de 02 
(dois) dias corridos, contados do recebimento da convocação formal; 
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 Se a adjudicatária recusar-se a retirar a Nota de Empenho injustificadamente ou se não 
apresentar situação regular no ato da emissão da nota de empenho ou não comprovar a 
disponibilidade de assistência técnica, garantida prévia e ampla defesa, sujeita-se à aplicação de 
advertência e de multa de até 10% sobre o valor adjudicado; 

  

9.1. A Administração se obriga a: 

  

a) receber os materiais adquiridos, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 
estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos; 

  

a.1) O recebimento provisório dar-se-á pelo Departamento de Patrimônio e Almoxarifado da Prefeitura 
Municipal de Theobroma, no ato da entrega do objeto e da Nota Fiscal pela contratada, mediante 
emissão de Termo de Recebimento Provisório. 

  

a.2) O recebimento provisório do produto adjudicado não implica sua aceitação. 

  

a.3) O recebimento definitivo dar-se-á pelo Departamento de Patrimônio e Almoxarifado da Prefeitura 
Municipal de Theobroma, após a verificação do cumprimento das especificações técnicas do objeto, 
nos termos deste instrumento e seus anexos e da proposta adjudicatária, no prazo de                       05 
(cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório. 

  

a.4) O objeto será recusado e devolvido quando, após a verificação do cumprimento das 
especificações dos mesmos, nos termos deste instrumento e seus anexos e da proposta adjudicatária, 
for constatado que os mesmos apresentam desacordo com as especificações deste instrumento e 
seus anexos ou se apresentarem quaisquer vícios de qualidade ou impropriedade para o uso, 
mediante expedição de Termo de Recusa de Materiais, no qual deverá constar as razões da recusa. 

  

b) efetuar o pagamento, após o recebimento definitivo do objeto, mediante ordem bancária em até 30 
(trinta) dias úteis, contados a partir do recebimento da Fatura/Nota Fiscal devidamente atestada pelo 
Departamento de Patrimônio e Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Theobroma ou Comissão 
Especifica designada para tal finalidade.  

  

b.1) no ato do pagamento, a contratada deverá apresentar situação de regularidade perante a 
Fazenda Pública Federal, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

  

b.2) nenhum pagamento será efetuado à futura contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso 
gere direito a reajustamento de preços.  

  

9.2. A adjudicatária se obriga a: 
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a) entregar o objeto no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados do recebimento da nota 
de empenho; 

b) substituir, às suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir do recebimento do Termo 
de Recusa do Material, pelo Departamento de Patrimônio e Almoxarifado da Prefeitura Municipal de 
Theobroma, o objeto entregue em desacordo com as especificações deste instrumento e com a 
respectiva proposta, ou que apresente vício de qualidade e impropriedade para o uso. 

  

c) recolher, às suas expensas, o objeto recusado no prazo máximo de                       05 (cinco) dias 
corridos, contados a partir do vencimento do prazo estipulado para substituição. 

 

d) Solicitar, se necessário, dentro do prazo de entrega ou de substituição do objeto, a prorrogação do 
mesmo, a qual deverá ser devidamente justificada e dirigida pelo Departamento de Patrimônio e 
Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Theobroma, unidade competente para, colhida a 
manifestação do Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal de Theobroma, decidir acerca desses 
requerimentos. 

 

10 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

10.1 Poderão ser aplicadas à licitante vencedora, nos termos do                  Artigo 87 da Lei 
8.666/1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações estipuladas neste Termo de 
Referência e seus anexos, as seguintes penalidades: 

 

a) a) Advertência; 

b) b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta; 

c) c)  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) 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. 

  

10.2 O descumprimento injustificado das obrigações estabelecidas neste Termo de Referência, 
garantida a ampla e prévia defesa, sujeitará a contratada à multa, consoante o caput e §§ do art. 86 da 
Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte: 

  

a) Configurado o atraso de até 05 (cinco) dias corridos na entrega ou na substituição dos 
materiais, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou do Termo de Devolução 
de Materiais, conforme o caso, multa de 2%; 
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b) Atraso compreendido entre o 6º (sexto) e o 10º (décimo) dia do vencimento do prazo de 
entrega ou de substituição dos materiais, multa de 4%, podendo caracterizar a inexecução total 
ou parcial da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia consecutivo de atraso. 

 

11 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

O Departamento de Patrimônio e Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Theobroma, a Secretaria 
Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde e a Controladoria Interna do Município serão 
responsáveis pela fiscalização e gestão desta aquisição. 

 

Theobroma/RO, 08  de junho de 2022. 

 

 

 

Analci Rodrigues Pereira 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

Vanderlei Viudes Peres 

Assistente Administrativo 

 

 

 

                                                                             AUTORIZO NA FORMA DA LEI. 

 

 

                                                                                             Gilliard dos Santos Gomes 
                                                                                                      Prefeito Municipal 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS PREGÃO 

ELETRÔNICO 

Processo nº: 504/2022-SEMUSA 
Modalidade: PREGÃO  
Forma: ELETRÔNICA 
Tipo: Menor Preço por Item. 
 

Objeto: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP 4X4, ADAPTADO PARA AMBULANCIA TIPO C. 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: 

CNPJ: 

INSC. ESTADUAL: 

ENDEREÇO: 

CIDADE: 

ESTADO: 

TELEFONE: 

E-MAIL: 

 

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS: 

Banco: 

Agência: 

Conta: 

 

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO: 

Nome/ Nacionalidade/ Estado Civil/ RG/ CPF/. 

E-mail 

Telefone: 

1. Planilha da Proposta: 
 

Item Un Qtd. Especificação Marca 
Valor 

Unitário 
Valor Total do Item 

       

Valor Global da Proposta: R$  (  ) 

                                                                                                Validade da Proposta 60 dias. 
 

2. A empresa vencedora deverá apresentar PROSPECTO, ficha técnica ou outros documentos com 

informações que permitam a perfeita identificação e qualificação do item licitado; 

3. A proposta de preços ajustada ao lance final deverá conter o valor numérico dos preços unitários 

e totais, não podendo exceder o valor do lance final; 

4. Quando da atualização da proposta de preço, o licitante deverá atualizar observando os valores 
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unitários e globais os quais deverão ser menores ou iguais aos valores máximos/referência expressos no 

Anexo I - termo de referência; 

5. O preço proposto deve compreender todas as despesas concernentes ao fornecimento do (s) 

material (is), bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, que deverão 

correr totalmente por conta da Empresa vencedora; 

6. Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos 

acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta 

licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente; 

7. Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao 

presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

8. Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão 

ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos 

em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade 

de economia mista; 

9. Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para 

licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e 

Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93. 

 

 /  de  de 2022. 

 
 

 

Razão Social da Empresa Nº 

CNPJ 

Representante Legal 
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ANEXO lll 

 

DECLARAÇÃO CONJUNTA  
 
 
Processo nº: 504/2022-SEMUSA 
Modalidade: PREGÃO  
 
MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA: 
 
Pelo presente, a empresa x (razão social) x, inscrita no CNPJ/MF nº x (nº) x, com sede administrativa na x 
(endereço completo ) x, neste ato representado por x (nome complete) x, CPF nº x (nº) x, propomo-nos a 
entregar/executar o x (objeto resumido) x de que trata o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021/PMT, 
pelos preços constantes da nossa PROPOSTA DE PREÇOS e de acordo com os Quantitativos especificados no 
Edital e seus Anexos. 
 
 DECLARAMOS, sob as penas da LEI: 
 
 FATO SUPERVENIENTE a) Que até a presente data, não existe FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS para 
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos 
termos do art. 55, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  
 
ACEITAÇÃO DO EDITAL b) Que examinamos o Edital e seus Anexos e ACEITAMOS todas as condições e 
exigências, em todas as fases da licitação.  
 
FIRMAR CONTRATOS DELA ORIUNDOS c) Que concordamos em FIRMAR O CONTRATOS dela oriundos para o 
objeto da licitação pelo (s) preços ofertados mantendo todas as condições.  
 
EMPREGABILIDADE DE MENOR d) Que não utilizamos em nosso funcional a mão-de-obra de MENORES DE 
IDADE, nas idades e condições elencadas no inciso XXXIII, Art. 7º da Constituição Federal, em conformidade 
com a Lei Federal nº 9.854/99.  
 
EMPREGABILIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO e) Que não existe, em nosso quadro de empregados, SERVIDORES 
PÚBLICOS exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9º, inciso III 
da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
GRAU DE PARENTESCO f) Que não possuo parentesco consanguíneo ou afim, até 3° grau, com quaisquer 
pessoas ligadas à PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA.  
AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS g) Que os documentos contidos nos envelopes são AUTÊNTICOS. 
ENCARGOS, TRIBUTOS E DESPEAS INERENTES AO OBJETO. 
 
ENCARGOS, TRIBUTOS E DESPEAS INERENTES AO OBJETO h) Que todos os ENCARGOS, despesas com mão-de-
obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos 
com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas estão inclusos no preço 
ofertado. 
 
DA GARANTIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TROCA j) Que a empresa prestará garantia legal, no Estado de 
Rondônia, nos termos do Código do Consumidor, inclusive quanto à troca de produto e prestará a assistência 
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técnica necessária e cabível ao objeto, sem custos adicionais. Por ser expressão da verdade, firmo e assino o 
presente.  
 
MEP i) Declaramos que estamos sob o regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para efeito do 
disposto na Lei Complementar nº 123/06.  
 
l) Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para  habilitação, bem como não nos 
encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, por nenhum órgão da administração 
publica Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e que não estamos sujeitos a qualquer 
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da  obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
 
m) A empresa declara ainda que tem ciência que “a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na 
presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei  n˚ 8.666/93. 
 
 
Local e data: de 2022.  
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal CARIMBO CNPJ 
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ANEXO IV 

MINUTA CONTRATO......../2022 

 

Processo nº: 504/2022-SEMUSA 
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO ......../2022 
 

CONTRATO, que entre si fazem, de um lado o MUNICÍPIO DE THEOBROMA/RO, Pessoa 

Jurídica de Direito Público, com sede na Av. 13 DE FEVEREIRO, Nº 1431, inscrita no CNPJ 

n.84.727.601/0001-90, neste ato representada pela Secretaria Municipal de -----------

Sr..............., portador da Cédula de Identidade RG. nº:       e do CPF, residente e domiciliado em 

THEOBROMA- RO, , e de outro a empresa ______________, estabelecida na ____,n° ____, 

bairro ____, no Município de _____/___, inscrita no CNPJ sob o n° _________________, a 

seguir denominado simplesmente CONTRATADO, perante as testemunhas abaixo firmadas, 

pactuam o presente contrato cujo a celebração foi autorizada pelos despachos nos autos dos 

Processo Administrativo ----------, doravante denominado processo e que se regerá pela Lei 

8.666/93 e suas alterações, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 

 

DO AMPARO LEGAL: 

Cláusula Primeira - O substrato jurídico do presente Contrato encontra-se consubstanciado no Pregão 

Eletrônico n° --------/2022 e nos demais despachos exarados nos autos do Processo, bem como na Lei nº 

8.666/93 de 21 de junho de 1993, nos artigos 55, incisos VI e VII. 

 

DO OBJETO: 

Cláusula Segunda  

Objeto: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP 4X4, ADAPTADO PARA AMBULANCIA TIPO C. 

 

DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

Cláusula Terceira - O prazo de vigência de execução do objeto será de 12 (doze) meses, e terá início na data da 

assinatura _____/_____/______ até ____/____/_______. Podendo ser prorrogado por iguais períodos, 

mediante celebração de Termo Aditivo, observada a limitação legal, previsto no art.57 da lei 8666/93. 

 

DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Cláusula Quarta - Dá-se a este Contrato o valor de R$: xxxxxxxxxxxxxxxx para o fornecimento do objeto 

conforme descrito na cláusula 2ª, O pagamento ocorrerá 30 (trinta) dias úteis,após o recebimento do objeto, e 
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recebimento da nota fiscal, que será atestada e encaminhada ao setor competente para pagamento. No ato do 

pagamento, deverão ser juntadas as Certidões Municipais, INSS e FGTS válidas, devidamente atestadas pela 

Secretaria com o numero do convênio na nota fiscal. 

 

PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS: 

Cláusula Quinta – entregar o objeto no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados do recebimento da nota 

de empenho; 

A entrega deverá ser realizada no almoxarifado Municipal, de segunda a sexta feira das 07:00 horas até as 

13:00 horas, devendo a contratada entrar em contato com o Setor de Patrimônio desta prefeitura Municipal 

para agendar a respectiva data de entrega do equipamento. 

Caso o FORNECEDOR verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo de entrega estabelecido, deverá 

protocolar solicitação de prorrogação de prazo de entrega com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência do 

fim do prazo, na qual deverá constar: motivo do não cumprimento do prazo, devidamente justificado, e o novo 

prazo previsto para entrega.  

A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pelo MUNICÍPIO na forma da lei de acordo com os 

princípios de razoabilidade e proporcionalidade, informando-se o FORNECEDOR da decisão proferida. 

 

DO REAJUSTAMENTO: 

Cláusula Sexta – Os preços oferecidos poderão ser reajustáveis, devendo os licitantes apresentar suas 

propostas com validade de 60 dias. 

 

DA DESPESA: 

Cláusula Sétima: As despesas correrão com recursos de acordo com a seguinte Dotação Orçamentária 2022.   

02.002 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA 

02.005.10.301.0013.1072 – AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO C                    

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.00 

FICHA: 404 

VALOR CONVÊNIO: R$ 367.709,71 

 

DA GARANTIA: 

Cláusula Oitava- A garantia do veículo deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses, após o recebimento 

definitivo do mesmo pelo Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Theobroma.  

A empresa permitirá, caso necessário, o acesso de técnicos autorizados da contratada para verificarem dos 

produtos estão sendo utilizados da forma correta, e caso seja verificado qualquer irregularidade, a contratada 
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deverá informar imediatamente os procedimentos a serem adotados pela contratante, mas em hipótese 

alguma se eximirá em cumprir com as obrigações assumidas na garantia. 

 

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E CONTRATANTE 

Cláusula nona a contratada obriga-se a: 

Parágrafo Primeiro – A secretaria municipal de saúde  irá receber o produto no almoxarifado. 

Parágrafo Segundo - Substituir o objeto se apresentar defeito de fabricação, de acordo com o 

estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, ou ainda, quando acondicionado de forma indevida, ficar      

imprestável para o uso. 

Parágrafo Terceiro - entregar o objeto no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados do recebimento 

da nota de empenho; 

Parágrafo Quarto - substituir, às suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir do 

recebimento do Termo de Recusa do Material, pelo Departamento de Patrimônio e Almoxarifado da Prefeitura 

Municipal de Theobroma, o objeto entregue em desacordo com as especificações deste instrumento e com a 

respectiva proposta, ou que apresente vício de qualidade e impropriedade para o uso. 

Parágrafo Quinto - recolher, às suas expensas, o objeto recusado no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos, contados a partir do vencimento do prazo estipulado para substituição. 

Parágrafo Sexto - Solicitar, se necessário, dentro do prazo de entrega ou de substituição do objeto, a 

prorrogação do mesmo, a qual deverá ser devidamente justificada e dirigida pelo Departamento de Patrimônio 

e Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Theobroma, unidade competente para, colhida a manifestação do 

Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal de Theobroma, decidir acerca desses requerimentos. 

Parágrafo Sétimo - A empresa deverá manter, durante toda a execução deste Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação (INSS, FGTS, Tributos 

Estaduais, Municipais e outras solicitadas) e qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, XIII, da 

Lei 8.666/93 - Fornecer o objeto qualificado no edital, dentro da boa técnica e qualidade, nos termos da 

proposta; 

Parágrafo Oitavo - Fica a cargo da contratante, exercer, ampla, irrestrita e permanente fiscalização 

durante toda a entrega do objeto, bem como, estabelecer parâmetros e diretrizes na entrega, aplicando à 

Contratada, nos termos da regulamentação própria, sanções cabíveis pelas infrações acaso verificadas, após 

devidamente apuradas. 

Parágrafo Nono - Todos os custos relativos a entrega dos produtos correrá por conta da contratada, 

inclusive encargos sociais, trabalhistas e outros. 

Parágrafo Décimo - O proponente que for adjudicado para o desta licitação arcará com todas as taxas. 
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Cláusula décima das obrigações da contratante; 

Parágrafo Primeiro - Receber os materiais de acordo com as especificações, termos, prazo e condições 

estabelecidas. 

Parágrafo Segundo - efetuar o pagamento, após o recebimento definitivo do objeto, mediante ordem 

bancária em até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do recebimento do objeto e da Fatura/Nota Fiscal 

devidamente atestada pelo Departamento de Patrimônio e Almoxarifado da Prefeitura Municipal de 

Theobroma ou Comissão Especifica designada para tal finalidade. 

Parágrafo Terceiro - No ato do pagamento, a contratada deverá apresentar situação de regularidade 

perante a Fazenda Pública Federal, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).  

Parágrafo Quarto - Nenhum pagamento será efetuado à futura contratada, enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem 

que isso gere direito a reajustamento de preços. 

Parágrafo Quinto - Comunicar a empresa contratada, quando da apresentação de defeito nos materiais, 

para a sua devida substituição. O objeto será recusado e devolvido quando, após a verificação do cumprimento 

das especificações dos mesmos, nos termos deste instrumento e seus anexos e da proposta adjudicatária, for 

constatado que os mesmos apresentam desacordo com as especificações deste instrumento e seus anexos ou 

se apresentarem quaisquer vícios de qualidade ou impropriedade para o uso, mediante expedição de Termo de 

Recusa de Materiais, no qual deverá constar as razões da recusa. 

Parágrafo Sexto - Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 

Parágrafo Sétimo - Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos 

materiais entregues, observando os aspectos quantitativos e qualitativos. 

Parágrafo Oitavo - Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas 

obrigações dentro das normas e condições contratuais. 

Parágrafo Nono - Exercer a fiscalização por servidores especialmente designados, na forma prevista na 

Lei n.º 8.666/93.  

 

 DIREITOS E RESPONSABILIDADES: 

Cláusula Décima Primeira - O descumprimento total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, 

sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa em processo 

administrativo. 

Parágrafo Primeiro - A CONTRATANTE se reserva o direito de descontar a importância devida de 

qualquer multa porventura imposta à contratada, em virtude do descumprimento das condições estipuladas 

neste contrato e que não sejam determinantes de rescisão contratual. 

Parágrafo Segundo - O valor das multas corresponderá à gravidade da infração, podendo chegar até 10% 
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(dez por cento) do valor do Contrato, em cada caso, a ser atribuído conforme a gravidade pelo CONTRATANTE. 

Parágrafo Terceiro - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu 

pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade de perdas ou danos decorrentes das infrações 

cometidas. 

Parágrafo Quarto - Se a multa aplicada for superior ao valor devido pela contratante, além da perda 

deste responderá a contratada pela diferença, que será cobrada administrativamente, se não solucionado após 

60 (sessenta) dias, a CONTRATANTE executará a cobrança judicial que terá força de título para execução. 

Cláusula Décima Segunda- A CONTRATADA assumem como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes do fornecimento do objeto do Contrato, 5s necessários à boa e perfeita execução e cumprimento 

deste contrato. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e comportamento de seus empregados, prepostos 

ou subordinados, e ainda por quaisquer prejuízos que sejam causados ao contratante ou a terceiros. 

Parágrafo Primeiro - Os danos ou prejuízos serão ressarcidos ao contratante no prazo máximo de 24 

horas, contando da notificação administrativa à CONTRATADA, sob a pena de multa. 

Parágrafo Segundo - O CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações 

vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do 

presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA. 

Parágrafo Terceiro - O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA; de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA manterá durante toda a execução do Contrato, as condições de 

habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação. 

 

DA RESCISÃO:  

Cláusula Décima Terceira - A CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato nas hipóteses previstas no 

Artigo 78, Incisos I a XII, da Lei 8.666/93, sem que caiba à contratada, direito a qualquer indenização sem 

prejuízo das penalidades pertinentes. 

Parágrafo único - A CONTRATADA reconhece os Direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

 

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

Cláusula Décima Quarta- Durante a vigência deste Contrato, a sua execução será fiscalizada, pelo fiscal de 

Contrato da Prefeitura Municipal. 

Parágrafo Primeiro - A Secretaria anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a 
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execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, 

conforme determina o parágrafo 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;  

Parágrafo Segundo - Cabem à Contratada atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização 

inerentes ao objeto do Contrato, implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência 

desta, não implica co-responsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos; 

ParágrafoTerceiro - As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes da 

contratante deverão ser solicitadas, por escrito, os seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes, conforme preceitua o parágrafo 2º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;  

Parágrafo Quarto- A conferência da quantidade dos materiais fornecidos deverão ser feita na presença 

de representantes da Contratante e da Contratada, na ocasião da entrega. Se a Contratada não puder 

participar da conferência, assumirá como verdadeira e, portanto, inquestionável a apuração feita pela 

Contratante. 

 

DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA: 

Cláusula Décima Quinta - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou 

em parte. 

 

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO (art. 55 inciso XI e XII). 

Cláusula Décima Sexta– Fica o presente contrato vinculado ao edital Pregão Eletrônico nº ___/PMT/2022 a 

proposta constante no Processo Licitatório nº  ____/2022 e as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações. 

 

DOS TRIBUTOS E DAS DESPESAS:   

Cláusula Décima Sétima - Constituirá encargo exclusivo da contratada o pagamento de tributos, tarifas, e 

demais despesas decorrentes deste contrato e do fornecimento de seu objeto. 

 

DO FORO: 

Cláusula Décima Oitava - As partes elegem o Foro da Comarca de JARU/RO como o único competente para 

dirimir as controvérsias oriundas da interpretação das cláusulas do presente CONTRATO, com renúncia 

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim justos e contratados, firmam o 

presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para um mesmo e desejado efeito jurídico, na 

presença de duas testemunhas instrumentárias: 

THEOBROMA/RO, em __ de ____ de 2022. 
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________________________________ 

PREFEITO 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
CONTRATADA 

 
 
 

 
TESTEMUNHAS 
NOM:________________________________  NOME:_____________________________ 
CPF:________________________                       CPF:__________________________ 


