
ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LTCITAÇAO

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N' 086/20í 8.CPL
TIPO: Menor preço por item
oRGÃo INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde- SEMUS
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3'1.0í.3400/201 8
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 20 deAgosto 20í8 às í4:00h
(quatorze) - Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente licitaÇão será
realizada no primeiro dia útil subseqúente.

A Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA, atraves do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio
designados pela Portaria N.o 6285 de 31 de Janeiro de 2018, torna público, para conhecimênto
dos interessados, que realizará e julgará a licitação acima indicada e receberá os envelopes
PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO na Rua Urbano Santos, no í657 - Bairro Juçara -

\-. lmpêratriz - MA, regido pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n.o

22l2OO7, Decreto Municipal no 13 de 31 de março de 2015 e por este Edital e seus anexos,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n.o 8.666/93 e demais
normas rêgulâmentares aplicáveis à espécie:

Aquisição de 02 (dois) Veículos Automotivo, zero quilômetro, ano/modelo 201812018 ou superior
AMBUúNCn TIPO A - Simples Remoção tipo furgoneta, destinado a transporte de condiçáo
temporárias ou permanentes de remoção simples e de caráter eletivo, caracterizado este veículo
como ambulância, conforme termo de compromisso assinado pelo Gestor do Fundo Municipal de
Saúde, para ser utilizado nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde de
lmperatriz - MA. e serve o presente para descrever as especificaçóês desses veículos.

2- Do OBJETo, EspEctFt CAÇÔES E QUANTIDADES

2.1 O objeto é aquisição de 02 (dois) Veículos Ambulância tipo A, zero quilômetro, tipo
furgoneta com carroceria em aço ou monobloco para remoção simples e eletiva de pacientes sem
risco de vida.
2.2 Os objetos e quantidades estão claramente descntos na planilha constante no anexo I no
termo de Referência e suas características especificadas abaixo.
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- Veículo Automotivo, Zero Quilômetro, Ano, Modelo 2O1812018, ou superior, Ambulância
Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta,
1 - ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS
- Equipamento Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta
- DefiniÇão e AplicaÇão. Ambulância de transporte para remoção simples e eletiva de
pacientes sem risco de vida - Ambulância Tipo A.
*Este equipamento possui especificaçáo e preço unitário previamente validados pelo
Ministério da Saúde e não serão permitidas alterações.
2 - DEMAIS ESPECIFICAÇÔES
- Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km,
AirBag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano_da
contrátação ou do ano posterior, adaptado pi ambulância de SIMPLES REMOÇÃO.
- Motor Dianteiro; 4 cilindros;
- Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção
(FLEX);
- Potência mínima de 85 cv;
- Tanque de Combustível: Capac. mínima =50 L.
- Freios e Suspensáo. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN;
- Cabine/Carroceria: Porlas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos
interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento.
- Altura interna do veículo deve ser original de fábrica.
- O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento.
- Sistema Elétrico: Original do veÍculo, c/ montagem de bateria de no mínima 60 Ah do
tipo sem manutenção, 12 volts.
- O Sistema elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens
especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer
estacionada, sem risco de
sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores.
- Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em
formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteiriça ou múltiplas lentes, c/ compr.
mínima de 1.000 mm e máximo de 1.300 mm, largura mínima de 250 mm e máximo de
500 mm e altura mínima de 55 mm e máximo de 1í0 mm, instalada no teto da cabine do
veículo.
- Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que
se refere aos ensaios contra vibraÇão, umidade, poeira, corrosão, deformaçáo e
fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/
amplificador de potência mínima de 100 W RMS @ '13,8 Vcc, mínima de 3 tons distintos,
Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 0í (um) metro de no mín100 dB
@í3,8 Vcc;
- Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e
diretrizes nos Sistema s de sirenes eletrônicas c/ um único aulofalante. Sistema portátil de
oxigênio completo, mínima 3 L. A cabine deve ser d o Sistema original do fabricante do
chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condicionado, ventilação, aquecedor e
desembaçador.
- O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado
pela fábrica um Sist. deAr Condicionado e ventilaçáo nos termos do item 5.12 da NBR
14.561.
Ventilador oscilante no teto; A Capacidade térmica do Sist. de Ar Condicionado do
Compartimento traseiro deve ser de no mínima 15.000 BTUs. Maca retrátil. em
duralumínio c/ no mínimo 1.800 mm de com mento. Provida de Sist. de el do
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tronco do paciente de mínima 45 graus e suportâr pêso mínima de 100 kg. Com
colchonete.
- Deverão ser apresentedos: Autorização dê Funcionemento de Empresa do Fabricante e
Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa;
- Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 1456í/2000 e AMD
Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e
equipamentos no salão de atendimento deve prever:
- Dimensionar o espaço interno, visando posicionat de forma acessível e prática, a maca,
bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As
paredes internas, piso e a divisória deveráo ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro
laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto extinguível, ambos c/ espessura
mínimo de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção entimicrobiena,
tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; um pega mão ou
balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento
na cor amarela. Armário superior pi objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS
auto extinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material
impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do
veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e
as marcas do Governo Federal, SUS.
3 - PINTURA
- Cor Branca
4 - DEMAIS ITENS DO VEíCULO
-Ar Condicionado completo, inclusive na parte traseira do veículo, compartimento de
acomodação de pacientes;
- Tapetes dianteiros,
- Todos os demais equipamentos de segurança exigidos pelo Código de Trânsito
Brasileiro e legislação em vigor;
- O veículo deverá contar com todos os dispositivos de segurança exigidos pela -
CONTRAN
- Garantia de 1 ano, no mínimo, sem limite de quilometragem para qualquer defeito de
fabricação exceto p_ara itens de desgastes naturais;
5 - CONFIGURAÇÔES PERMITIDAS E CARACTERÍSTICAS A SEREM
ESPECIFICADAS
- Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aÇo ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-
Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da
contratação ou do ano posterior, adaptado pi ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor
Dianteiro;4 cilindros;
Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção
(FLEX),
- Potência mínimo de 85 cv; Tanque de Combustível: Capacidade mínimo =50 L. Freios e
Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN;
- Cabine/Canoceria. Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos
interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento.
- Altura interna do veículo deve ser original de fábrica.
- O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico.
- Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem
manutenção, í 2 volts.
- O Sist. eletrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados
do veículo e equipamentos, quer c/ a vratura em movimento quer estacionada, sem risco
de sobreca a no alternado ou disfia u nto res
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- lluminação: Natural e Artificial. Sinelizedor Frontal Principal do tipo bârre lineer ou em
formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteiriça ou múltiplas lentes, c/
comprimento mínimo de '1.000 mm e máximo de í.300 mm, lergura mínimo de 250 mm e
máximo de 500 mm e altura mínimo de 55 mm e máximo de 1'10 mm, instalada no teto da
cabine do veículo.
- Laudo que comprove o atêndimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que
se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e
fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/
amplificador de potência mínimo de í00 W RMS @í3,8 Vcc, mínimo de 3 tons distintos,
Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora e 01 (um) metro de no mín100 dB
@í3,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a
requisitos e diretrizes nos Sistema S de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist.
portátil de oxigênio completo, mínimo 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do
fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condicionado, ventilação,
aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante
do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condicionado e ventilação nos
termos do item 5.12 da NBR 14.56'l.Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist.
de Ar Condicionado. do Compartimento traseiro deve ser de no mínimo 15.000 BTUs.
Maca retrátil, em duralumínio; c/no mínimo 'í.800 mm de comprimento. Provida de
Sistema. de elevação do tronco do paciente de mínimo 45 graus e suportar peso mínimo
de 100 kg. Com colchonete.
Deverão ser apresentados:
Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento
dos Produtos naAnvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atêndendo à normaABNT NBR
1456112000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A
distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever.
Dimensionar o espaço interno, visando posicional de forma acessível e prática, a maca,
bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As
paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro
laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto extinguível, ambos c/ espessura
mínimo de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteÇão antimicrobiana,
tornando a supeíície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; um pega mão ou
balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento
na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS
auto el:tinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material
impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do
veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros íaterais e traseiros; e
as marcas do Governo Federal SUS e Ministério da Saúde
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a) Anexo I

b) Anexo ll

c) Anexo lll
d) Anexo lV

- Proposta de Preços e Termo de Referência;
- Modelo de Carta Credencial;
- Minuta do Contrato;
- Declaração a que alude o ar1.27o, V da Lei n." 8.666/93;

2.3. Valor Global Estimado para a Contratação: R$ í59.433,34 (cênto e cinquenta e nove mil,
quatrocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos)
2.4 - DOS ANEXOS
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f) Anexo V - I\/odelo de Declaração Dando Ciência de que cumprem plenamente os
Requisitos de Habilitação.

3 - DO SUPORTE LEGAL

3.1 - Está licitaçáo reger-se-á pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
Municipal no O2212007 e Decreto Municipal noí3 de 31 de março de 2015, por este Edital e seus
anexos, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei no 8.666/93 e
respectivas alterações, além das demais disposições legais aplicáveis, que ficam fazendo parte
integrante da mesma, independente de transcrição.

4. - DA DOTAçÃO

._ 4.í-As despesas decorrentes desta licitaÇão correrão à conta da seguinte dotação orçamentária
31 .001 . í 0.302.0090.2522
Projeto/atividade: aquisição de Ambulância e Veículos
4.4.90.52.99- Equipamentos e material permanente
Despesa: 3097
Fonte: 86

5. - DA PART|C|PAÇÃO

5.í - Poderão paÍicipar deste pregão, os interessados que tenham ramo de atividade compatÍvel
com o objeto e que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos
minimos de classificação das propostas, e seus anexos e se apresentarem ao pregoeiro no dia,
hora e local definido no preâmbulo deste Edital.

5.í.2 - Nos ltens Exclusivos (conforme planilha em anexo) - Participação exclusiva de empresas
que se enquadrarem como microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP, ou

\- equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita
bruta correspondente aos limites definidos no inciso ll do caput do artigo 30 da Lei Complementar
n' 12312006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo pertinente ao objeto
licitado, conforme Lei Complementar no 12312006 e sua alteraçáo dada pela Lei Complementar
14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante
deste Edital, e seus Anexos.
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5.í.3 - Na Cota Reservada 25% (conforme planilha em anexo) - (inciso lll, do art. 48 da Lei
14712014) - Empresas que se enquadrarem como microempresas - ME, empresas de pequeno
porte - EPP, ou equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano calendário
anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso ll do caput do artigo 30 da Lei

Complementar n' 12312006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo
pertinente ao objeto licitado, conforme Lei Complemenlar no 12312006 e sua alteração dada pela
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Lei Complemenlat 14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à
documentação constante deste Edital.

5.í.4 - Na Cota Principal 75% (conforme planilha em anexo) - (inciso lll, do art. 48 da Lei
14712014) - Empresas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentaçáo
constante deste Edital, e seus Anexos.

5.2 - Não poderão participar desta licitação empresas:
5.2.1 - Cuja falência tenha sido decretada em concurso de credores, em dissolução, em liquidação
e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, ou ainda empresas
estrangeiras que não funcionem no país;

5.2.2 - Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração Pública
Municipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, ainda que tal fato se

- dê após o início do certame;
5.2.3 - Apresentadas na qualidade de subcontratadas.
5.2.4 - Que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de órgão
ou entidade da Administração Pública Municipal ou vÍnculo com qualquer servidor.
5.2.5 - Que se apresentem em forma de consórcios.
5.2.6- Das quais participem, seja a que título for, servidor público municipal de lmperatriz.
5.2.7- Pessoas Físicas.

6. - DO CREDENCIAMENTO

6.í - As licitantes deverão se apresentar junto ao(a) Prêgoeiro(a) por meio de um representante,
portando seu documento de identidade original e devidamente munrdo de Carta Credencial,
podendo ser utilizado o modelo do Anexo ll do Edital, ou procuração que o nomeie a participar

deste procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada,
comprovando os necessários poderes para íormular verbalmentê lances de preços, firmar

._ declaraçôes, dêsistir ou apresentar razões de recurso, assinar a ata e praticar todos os
demais atos peÉinentes ao presente certame.

6.í.1 - No caso dê titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar Contrato Social ou Registro que

comprove sua capacidade de representar a mesma.

6.1.2 - As participantes deverão apresentar também, ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado, em se tratândo de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores,
quando o licitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal,

comprovando esta capacidade jurídica;

6.'1.3 - As participantes deverão ainda apresentar, por intermédio de seus representantes,

Declaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, podendo ser utilizado o

modelo do Anexo V do Edital.
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6.1.5 - Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados ao(o)
Pregoeiro(a) fora dos envelopes, poderão ser apresentados em original, os quais farão parte
do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou
publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade;

6.2 - Caso as licitantes não se façam representar durante a sessâo de lances verbais, ou sejam
descredenciadas, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descrito no item 6.1.

6.3 - A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se

\,. manifestar em nome do representado, vedada a participaçáo de qualquer interessado
represêntando mais de um licitante.

6.4 - As licitantes que desejem enviar seus envelopes via postal (com AR - Aviso de Recebimento)
deverão remetê-los ao endereço constante do preâmbulo desse edital, aos cuidados do(a)
Pregoeiro(a) municipal.

6.5 - Somente serão aceitos como válidos os envelopes enviados pelo correio, que

comprovadamente forem recebidos antes do inicio da sessão.

7. - DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

7.í - Por força da Lei Complementar n 123106 e do art. 34 da Lei n' 11.488107, as microempresas

- MEs, as empresas de pequeno porte - EPPs e as Cooperativas a estas equiparadas - COOPS
que tenham interesse em participar deste pregão deverão observar os procedimentos a seguir
dispostos:

a) as licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou COOP, e que eventualmente
possuam alguma restrição no tocante à documentação relativa à regularidade fiscal,

deverão consignartal informação expressamente na declaraçâo prevista no item 6.1.3
b) no momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor proposta

seja uma ME, EPP ou COOP, deverá ser apresentada, no respectivo envelope, toda a
documentação exigida neste edital, ainda quê os documentos pertinentes à regularidade
fiscal apresentem alguma restrição, bem como alguma espécie de documento que venha

comprovar sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;

c) como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para MEs, EPPs

ou COOPs, entendendo-se por empate aquelas situaÇões em que as propostas

apresentadas por MEs, EPPS ou COOPs sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)

superiores a melhor proposta classificada.

\

7.2 - Parc efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do seguinte

6.1.4 - Fica facultado às participantes, apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial do
Estado, para demonstrarem sua condição de ME ou EPP
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modo
a) a ME, EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova

proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusão;
a nova proposta de preço mencionada ne elínee enterioÍ deverá ser inferior àquela
considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em
favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou COOP), desde que seu preço seja
aceitável e a licitante âtenda às exigências habilitatórias;
não ocorrendo a contratação da ME, EPP ou COOP, na forma da alínea anlerior, serão
convocada as MEs, EPPs ou COOPs remanescentes, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e COOPs que se
encontrem enquadradas no item 7.1., alínea c, será realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;
na hipótese da não-contrataÇão nos termos previstos no item 7.1., alínea c, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por ME, EPP ou COOP

b)

c)

d)

e)

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.í - A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua parte

externa as seguintes informaçôes:
A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n" 086/2018-CPL
Envelope í - PROPOSTA DE PREçOS
A Rua Urbano Santos, no í657 - Bairro Juçara - lmperatriz - MA
CEP: 65.900-4í0
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
(A PROPOSTA APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E NUMERADA)

8.2 - Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos

a) Ser digitada ou impressa em papel timbrado da empresa, em uma via, redigida com clareza em

lingua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na

última folha e rubricada nas demais por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.

b) Conter a descrição detalhada e especificaçóes necessárias à identificação do objeto, inclusive

marca e/ou modelo do produto cotâdo, quando for o caso, conforme Anexo l, e respectivo preço
por item, em moeda corrente nacional, expresso em algarismos e o valor total da proposta em

algarismo e por extenso. Só serão aceitos até 02 (duas) casas decimais após a vírgula na

descrição dos valores. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão

considerados os primeiros, e entre o valor expresso em algarismo e por extenso, será considerado

0
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este último;

c) Atender às especificaçôes mÍnimas estabelecidas na Proposta de Preços e Termo
de Referencia (Anexo l), correspondente a prestaÇão do serviço, e estar datada e
assinada por pessoa juridicamente habilitada pela empresa;

d) Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais

._. como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços,
encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;

9. - DAACETTAÇÃO TÁCIA

9.1 - Os preços apresentados devem:
a) Refletir os de mercado no momento, observado o p'azo de prestação do

serviço/entrega do prod uto;
b) compreender todas as despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos

incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros,
treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto deste Edital e seus Anexos.

c) serem irreajustáveis durante a vigência do contrato;

9.2 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de entrega da mesma.

9.3 - Os veículos deverão ser entregue no prazo máximo de ate 30 (trinta) dias corridos
contados da ordem de fornecimento. A empresa que não cumprir o prazo, sofrerá sanções
previstas na Lei 8.666/93 e suas alteraçÕes referente a inexecuçâo contratual.

consideradas as propostas que contenham e
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8.1) PARA A FORMULAçÃO DAS PROPOSTAS DE PREçOS IMPRESSAS DEVERÁ
sER UT|L|ZADA A DESCRIÇÃO DOS ITENS CONSTANTES NO TERMO DE
REFERÊNCIA E PLANILHA DE PREçO ANEXO AO TERMO, SOB PENA DE
DESCLASSTFTCAçÃO DA PROPOSTA.

9.4 - Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de
preços, alteraçÕes ou alternativas nas condiçÕes/especificações estipuladas. Não serão
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9.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos a qualquer título.

9.6. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste Edital implicará na
desclassificação do licitante.

9.17. Caso os prazos de validade da Proposta e da execução do objeto sejam omitidos na
Proposta de Preços, o(a) Prêgoeiro(a) entenderá como sendo iguais aos previstos no
item 9.2 e 9.3, respectivamente.

,- í0 - DA HABIL|TAÇAO

10.1 . A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado,
trazendo em sua parte externa os dizeres abaixo e a seguinte documentação:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n' 086/201 8-CPL
Rua Urbano Santos, no 1657 - Bairro Juçara - lmperatriz - MA
cEP 65.900-410
Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
(A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E

NUMERADA)

10.2. Os documentos necessários à habilitação, abaixo relacionados, poderáo ser
apresentados em original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicaçáo em órgão da

imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual.

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado

de documentos de eleições de seus administradores.

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

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

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

\
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competente, quando a atividade assim o exigir.

d.1) Os documentos em apreço deveráo estar acompanhados de todas as alterações ou
da consolidação respectiva.

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ).

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais
e Dívida Ativa e Previdenciária).

g) Prova de regularidadê para com a F azenda Estadual do domicílio ou sede do licitante
(Tributos e ContribuiçÕes Estaduais e Dívida Ativa).

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.

i) Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF - Certificado de Regularidade
do FGTS, emitido pela Gaixa Econômica Federal.

j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

k) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica emitida a menos de 60 dias da data fixada para abertura da Licitação.

l) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizâdos por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

m.1) O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis deverão conter registro na Junta
Comercial.

m.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstraçóes
contábeis assim apresentados:

v m.2.1) sociedades regidas pela Lei no 6.404176 (Sociedade Anônima):

- publicados em Diário Oficial; ou

- publicados em jornal de grande circulaçâo; ou

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

m.2.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio
do licitante ou em outro órgão equivalente; ou

- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

m.2.3) sociedade criada no exercício em curso:

ÀsÉ"#JÊl
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- fotocópia do Belanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junte Comercial da
sede ou domicílio do licitante.

m.2.4) o balanço patrimoniel e as demonstraçóes contábers deverão estar assinados por contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

n) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pêrtinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

o) Comprovante de aptidáo para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto deste licitação, através da apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.

p) Declaração, firmada por representante legal da empresa, de que não emprega menores de 18

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de í6 anos,
'*' salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, podendo ser utilizado o modelo do Anexo V do

Edital.

í0.3 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da
matriz, ou;

í0.3.í- Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da
filial, exceto quanto à Certidáo Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio
documento que e válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do
FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo apresentar,
neste caso, o documento comprobatório de autorização para a centralização;

í0.3.2- Serão dispensados da apresentaçáo de documentos com o número do CNPJ da filial
aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

í0.4 - O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as
-- condições previstas no subitem 23.5 e 23.6 destê edital, implicará na inabilitação do licitante;

íí - DO PROCEDIMENTO

11.1 - No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou seus
representantes legais, o(a) pregoeiro(a) receberá os documentos de credenciamento e os
envelopes contendo as propostas de preços (envelope 01) e os documentos de habilitação
(envelope 02);

11 .1 . 1 - O(A) pregoeiro(a) poderá estabelecet ptazo de tolerância de ate 1 5 (quinze) minutos para

a abertura dos trabalhos;

11.2 - lniciada a sessão, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo(a) pregoeiro(a),
pelo que se recomenda que todos os interessados em participar da licitação estejam no local

\
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designado pelo menos 15 (quinze) minutos antes do referido horário;

11.3 - Após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes e
uma vez apresentado pelos últimos a declaração constante do ANEXO V serão recebidas as
propostas comerciais, ocasião em que será procedida a verificação da conformidade das
propostas com os requisitos eslabelecidos neste edital, com exceção do preço, desclassificando-
se as incompatíveis,

11.4 - No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o
autor da oferta de valor mais baixo por item e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela, poderão ofertar lances verbais e sucessivos, em valores distintos e

decrescentes, até a proclamação do vencedor;

* 11.4.1 - A oferta dos lânces deverá ser eÍetuada no momento em que for conferida a palavra ao
licitante, na ordem decrescente dos preços,

11 .4.2 - Poderá o(a) Pregoeiro(a):
a) Advertir os licitantes;
b) Definir parâmetros ou percentagens sobre os quais os lances verbais devem ser reduzidos;
c) Definir tempo para os lances verbais;
d) Permitir ou não a utilização de aparelhos celulares;
e) Suspender e recomeçar o Pregão
f) Convidar a retirar-se do local qualquer pessoa que atrapalhe ou perturbe a sessão, assim como,
qualquer um que desobedeça ou desacate o pregoeiro, se prejuízo das penas legais aplicáveis
em cada caso.

1 I .4.3 - Dos lances ofertados não caberá retratação;

11.4.4 - Depois de definido o lance de menor preço, e na hipótese de restarem dois ou mais
licitantes, retoma-se o curso da sessão a fim de definir a ordem de classificação dos licitantes
remanescentes;

í'1.5 - Quando não forem verificadas, no mÍnimo, três propostas escritas de preços nas condições
definidas no item 11 .4, o (a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, até o máximo de

três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços

oferecidos nas propostas escritas. (Havendo empate nesta condição todos participarão da etapa
de lances verbais);

'11.6 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) pregoeiro(a), implicará
na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das
propostas;

, as.
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11.7 - Caso não se realize lances verbais por todos os licitantes, será verificada a conformidade
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entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;

11.8 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances;

í1.8.1 - Encerrada a etapa competitiva relativa ao primeiro item, quando for o caso, dar-se-á o

início da competição relativa aos demais itens objeto desta licitação.

11.9 - Declarada encerrada a etepa competitiva e ordenadas às ofertas de acordo com o menor
preço ofertado, o(a) pregoeiro(a) imediatamente dará início à abertura do envelope contendo os
documentos de habilitação da proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar;

1í.'10 - Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar,

-- o(a) pregoeiro(a) prosseguirá com a abertura do envelope de documentação da proponente

classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante atenda às condições
fixadas neste edital;

1'1 .1'l - Nas situaçôes previstas nos subitens 11 .7 , 11 .8 e 1 1 .1 0, o(a) pregoeiro(a) poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;

'11.12 - Verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a ordem
dos licitantes sendo declarado(s) vencedor (es) aquele que ocupar o primeiro lugar, sendo-lhe

adjudicado pelo(a) pregoeiro(a) o objeto do certame;

1 1 .13 - O (a) pregoeiro(a) manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os
"Documentos de Habilitação". Após 5 (cinco) dias úteis da contratação, as empresas poderão

retirá-los no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de inutilizaÇâo dos mesmos;

11.14 - Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo (a)
r- pregoeiro(a) e por todos os licitantes presentes.

12. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

í2.í - Esta licitação é do tipo Menor Preço por ltem, em consonância com o que estabelece a
legislação pertinente;

í2.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condiçôes deste
edital, notadamente às especificações mínimas contidas na Proposta de Preços;
í2.3 - Será considerada mais vantajosa para a Administração e, conseqüentemente, classificada

em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste edital,

apresente o MENOR PREÇO POR ITEM.

í2.4 - Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas, após

§
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os lances verbais, se for o caso, o(a) Pregoeiro(a) procederá ao desempate, na mesma sessão e
na presençe de todes es demeis licitântes presentes, através de sorteio, ne forme do disposto no

§ 20 do artigo 45 da Lei no 8.666/93;

{2.5 - No caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante,
prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor
unitário;

í3 - DO DIREITO DE RECURSO

í 3.í - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá maniÍestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe será concedido
o ptazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, podendo juntar

-- memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata aos autos;

13.2 - O recurso poderá ser feito nâ própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a
termo em ata. Não serão considerados os recursos interpostos, enviados por íax ou vencidos os

respectivos prazos legais.

í3.3 - O(s) recurso(s), não terá(ão) efeito suspensivo, será(áo) dirigido(s) à autoridade superior,
por intermédio do pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão ou encâminhá-lo(s) à

autoridade superior, devidamente informado, para apreciação e decisão, obedecidos os prazos

legais;

13.4 - O acolhimenlo de recurso importará a invalidaçáo apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;

-- í3,5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente adjudica e homologa a presente licitação, em seguida notifica a licitante melhor
classificada para assinatura da ata de registro de preço;

í 3.6 - A falta de manifestaçáo imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessão importará a

decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao
vencedor.

í4 - DA CONTRATAçÃO

14.1 - As obrigações decorrentes da presente licitaçáo serão formalizadas por instrumento

específico escrito de contrato/nota de emprenho, que ocorrerá após a homologação, sendo o
adjudicatário convocado para assinar o contrato e terá o prazo de cinco dias úteis para fazêJo.
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í4.2 - Na assinatura do contrato será exigida a comprovaÇão das condições de habilitação
consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

í4.3 - Quando o vencedor da licitação não Íizer a comprovação referida no parágrafo anterior, ou
quando injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato, prazo e condições estabelecidas no
ato convocalório da licitação, a prefeitura Municipal de lmperatriz através da secretaria municipal
de educação poderá convocar outro licitante, segundo a ordem de classificaçáo, para, após a
comprovação dos requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato, sem prejuízo
das mullas e demais cominaçóes legais.

í5 - PAGAMENTO

15.1. O pagamento pelo fornecimento do veículo será efetuado a fornecedora, por meio de

- ordem bancária ou transferência, em até 30 (trinta) dias contados a partir da data final do período
de adimplemento a que se referir.
15.2 O pagamento deverá ser efetuado em PARCELA ÚntCa rraeOtAHTE A ENTREGA DO
VEíCULO, à medida que for realizado o recebimento dos mesmos.
15.3 Para fazer jus ao pagamento, a fornecedora adjudicatária dêverá apresêntar junto às notas
fiscais, comprovação de sua adimplência com a Seguridade Social e Fazenda Nacional (Certidão
Negativa de Débito - CND), com o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS), bem como a
quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços contratados, inclusive
quanto ao ISSQN.
15.4 A contratante não incidirá em mora quanto ao atraso do pagamento em face do não
cumprimento pela empresa fornecedora das obrigações acima descritas ou de qualquer outra
causa que esta deu azo.

í6 - PENALIDADES

16.1 A multa pela inexecução total ou parcial do Contrato prêvista nos Art. 86 e 87 da Lei n'
'- 8.666/93, fixa-se em 5% (cinco por centos) do valortotal do contrato.

16.2 A CONTRATADA pela inexecução parcial ou total, ou atraso injustificado fica sujeita a
aplicaçáo das sançóes administrativas previstas nos arts. 86 à 88 da Lei n" 8.666/93.

16.3 Ocorrerá a rescisão contratual nos casos previstos nos incisos do Art. 78, bem como os
efeitos previstos nos arts. 79 e 80 da Lei n'8.666/93.

í7 - DAS OBRIGAçOES DO FORNECEDOR

17 .1 . A reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, às
suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer vícios, defeitos,
incorreçôes, erros, falhas e imperfeições, decorrente de culpa da empresa fornecedora, ou

fabricante.
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17.2. A eviter e entrege do veículo impróprio ou de qualidade inferior, não podendo tal fato ser
invocado pare justificer cobrança adicional, a qualquer título.

17 .3 A responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados,
ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes
de serviços ou aquisiçóes com vícios ou defeitos, constatávers nos prazos da garantia, mesmo
expirado o prazo.

17.4 Especificar a infra-estrutura que o fornecedor dispõe de instalações, aparelhamento e
demais condições para a assistência técnica dos veículos ofertados, relacionando os endereços
(inclusive virtuais), telefones e represententes comerciais dos centros de atendimento técnico.

- 
17.5 Possuir assistência técnica em lmperatriz, bem como, indicar expressamente o nome das
empresas responsáveis pela assistência técnica em território nacional, com os seguintes dados:
razão social, CNPJ/CGC, endereço com CEP, número de telefone e de fax, endereço eletrônico
(e-mail), se houver, e nome da pessoa responsável para contato;

17.6 Observar o prazo máximo no qual a empresa ficará obrigada a entregar os veículos,
conforme item 07 no termo de Referência.

17.7 Declarar, detalhadamente, a garantia técnica do veículo cotado, oferecidos pela

proponente, cujo prazo não poderá ser inferior ao definido no item 6.1, contado a partir do
recebimento definitivo dos veículos, indicando, inclusive:
17.7.1 Prazo para realizar os serviços de assistência técnica ao veículo, compreendendo reparos
e substituições de peças, obrigando-se a colocar o veículo em perfeito estado de funcionamento,
no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contado a partir da solicitação efetuada.

17.7.2 Disponibilizaçâo e fornecimento de todas as peças de reposição, originais ou genuínas,
:. necessárias à manutenção corretiva e preventiva do veículo enquanto se estender o prazo de

garantia do veiculo.

17.8 Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para aquisição dos
veículos, nos termos do § 1o; do art. 65 da Lei 8.666/93;

17.9 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamento dos técnicos, socorro mecânico,
reboque, enquanto perdurar a vigência da garantia oferecida pela Contratada, de acordo com o
manual de garantia do fabricante.

17.í0 Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não
eximirá o fornecedor de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigaçóes pactuadas

entre as partes.

§
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1 7.11 A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sançôes previstas no ârt."
81 na Lei 8.666/93.

17.13 Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros,
embalagens, mão-de-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.

í7."14 Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescriçóes referentes às leis trabalhistas,

-- previdenciárias e de segurança do trabalho de seus íuncionários.

17.15 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes por ela
assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no termo, apresentando os comprovantes
que lhe forem solicitados pela Contratante.

'17.16 Comunicar à fiscalização da contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condiçóes
inadequadas à execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita

execução do objeto.

17.17 Ptoporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do
contrato.

17.18 A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato.

- 17.19 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e

comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento.

17.20 A Contratada e responsável pelos danos causados diretamente à Secretaria Municipal de
Saúde ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo durante a execução deste Contrato.

17.21 A ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização da Contratante, náo eximirá a
Contratada dê total responsabilidade pela má execução do objeto do contrato.

18 - GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS VEíCULOS

18.í O veícuio deverá ter garantia minima 12 (doze) meses sem limite de quilometragem,

devidamente acompanhado de nota fiscal, manual do fabricante, chave reserva correspondente,
como também de manual do conjunto sinalizador acústico e visual, devendo ser apresentado nos

manuais um plano de manutenção preventiva para todo veículo adaptado e assistência técnica

f\

\

17.12 O Contratado fica obrigado a apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de
preços da proposta final ajustada ao último lance ofertado pelo licrtante vencedor sob pena de
recusa da assinatura do contrato.
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disponível em todo território nacional

18.2 O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante manutenção preventiva e
corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas dos fabricantes, durante o
prazo de garantia, com a finalidade de manter o veículo em perfeitas condições de uso.

18.3 Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se destina no termo de
Referência, aquela destinada a remover os defeitos de fabricação apresentados pelos veículos,
compreendendo substituiçóes de peças, ajustes, reparos e correções necessárias.

18.4 Os chamados relativos à assistência tecnica serão solicitados pelo setor competente da
contratante.
18.5 Os equipamentos a serem fornecidos com os veículos deverão estar acompanhados de seus

--' respectivos certificados e condições das garantias.

Conjunto sinalizador acústico visual: Garantia mínima de 12 (doze) meses
Grafismos: Garantia mínima de 12 (doze) meses.

í9. OBRIGAçÔES DO CONTRATANTE

í 9. í Efetuar o pagamento na forma do item 09 do termo, após o recebimento definitivo do
veículo e verificação do cumprimento de todas as obrigaçóes legais, fiscais, previdenciárias e as

demais disposições no termo de Referência.

19.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão dev recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes a administração.

19.4 Rejeitar os produtos cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos
requisitos mínimos constantes no termo de Referêncra.

'19.5 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes
de cada um dos itens que compõem o objeto no termo, para quê sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias.

20- VIGÊNCIA DO CONTRATO

20.1- O prazo de vigência da contratação do objeto no termo de Referência é até o dia 3í de
Dezembro do ano da assinatura do contrato, podendo sêr prorrogado de acordo com o que dispóe

18.6
18.7

19.2 Verificar se a entrega do veículo foi realizada com observação às disposiçôes pertinentes
no termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento do veículo
entregue.

\l
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a legislação vigente.

2í- pRAzos, LocAL DE ENTREGA, REcEBIMENTo E AcEtrAçÃo oos veícutos

21.1. Os veículos deverão ser entregue no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos
contados da ordem de fornecimento. A empresa que não cumprir o prazo, sofrerá sanções
previstas na Lei 8.666/93 e suas alteraçóes referente a inexecução contratual.

21.2 Os veículos serão entregues, sem ônus adicional para a contratante, na Sede da
Secretária Municipal de Saúde de lmperatriz (MA), acompanhado da respectiva nota fiscal,
pessoal qualificado da contratada.

21 .3 A empresa vencedora deve efetuar a entrega dos veículos em perfeitas condiÇões de uso e
funcionamento, conforme proposta apresentada, especificações técnicas e níveis de desempenho
mínimos exigidos, dentro do horário de expediente do respectivo órgão responsável.

21.4 O fornecedor deverá realizar uma vistorra técnica nos veículos junto à pessoa competente
do setor de frota da contratante para conferência da adequação do produto com as exigências do
edital. A referida vistoria deverá ser realizada no pátio da revendedora na cidade da contratante.

21.5 O recebimento dos veículos dar-se-á provisoriamente, nas dependências da Secretária
Municipal de Saúde de lmperatriz - MA após a realizaçáo de vistoria por membro do setor dê frota
da contratante, mediante a emissão o termo de recebimento provisório.
21.6 O recebimento dar-se-á definitivamente, após a confirmação da unidade a que se destina o
veículo da entrega sem avarias do produto, mediante a emissão do termo de recebimento
definitivo.

21.7 Por ocasião da entrega provisória ou definitiva, caso seja detectado que os veículos não
atendem as especificações do objeto descritas no termo de Referência e seus anexos, poderá a

-- Administração rejeitáJo, integralmente ou em parte, obrigando-se a empresa contratada a
providenciar a substituição, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos a contar da data do
recebimento da notificação.

21.8 Conerá por conta da contratada toda e qualquer despesa com frete e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais para a perfeita execuçáo do objeto desde instrumento, caso
se faça necessário.

21.9 O PRIIVIEIRO EMPLACAMENTO deverá ser na cidade de lmperatriz-MA e deverão ser
entregues com as taxas de Emplacamento, Licenciamento e Seguro Obrigatório - DPVAT pagos.

22- DO FTSCAL|ZAÇÃO DO CONTRATO

22.1 A fiscalização e acompanhamento da execuÇão do presente contrato na forma integral
serão feitos por servidor designado no ato da contratação, que anotará em registro próprio todas

t
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as ocorrências, determinando o que for necessário à rcgularização das faltas ou defeitos
observados na iorma do Artigo 67 , da Lei no 8.666, de 21 .06.93.

22.2 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabílidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou
omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

23- DAS DTSPOSTÇOES GERATS

23.1 . Após a declaraçâo do vencedor da licitação, não havendo maniíestação dos licitantes quanto
à intenção de interposiÉo de recurso, o(a) Pregoeiro(a) lavrará a ata da sessão e submeterá o
processo à homologaçâo da autoridade competente.

23.'1.í. No caso de interposiçáo de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a

autoridede incumbida da decisão fará a homologação.

23.2. O vencedor obriga-se a aceitar, nas mesmas condiçôes da proposta, os acréscimos ou

supressões do valor inicial atualizâdo do objeto da presente licitação, nos termos do art. 65, § ío,

da Lei n" 8.666/93.

23.3. A Prefeitura Municipal de lmperatriz/MA poderá revogar a licitação por razões de interesse

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para

justificar tal conduta, devêndo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros'

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado'

23.4.DecaÍádodireitodeimpugnarostermosdesteeditalointeressadoquetendoaceitadosem
objeção,venha,apósjulgamentodesfavorável,aprêsentarfalhasouirregularidadesqueoviciem'

23.5. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas

ffi1
/àâs

exigências e condições.

23.6. O(A) pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior' em qualquer fase da licitação' poderá promover

diligências objetivando ..",rrà.", orãmplementar a instiução do processo, vedada a inclusão

posterior de documento * 
'"1oi'i'ção 

oue deveria constar no ato da sessão pública'

23.6.1 Poderá ser solicitado ao fornecedor' pelo 
. 

pregoeiro ou pela comissáo de licitaçáo

informaçóes adicionais n"t"J"l"' ü'àos técnicos de anãlises dos produtos' amostras e outras'

a ouatquer tempo e/ou ,."Jil;;;;;;.i o t,"',r,or'o, "om 
a finalidade de dirimir dúvidas e

,..*i;;. decisões relativas ao !ulgamento

237 Não serão considerados motivos para desclassrri:-T':r:#::""i""J:%:"F[:i,:t:ii]l

;; 
'ô;'i; .1 y^::'::"*11;ll;^l3ii"',ll?.ol"iT" à,;;;iiã* o" diÍeitos dos demais

pÍocessamento da licitaçao ê u Yt ttçt '"" -. 
râvor da ampliação

licitantes'

'****rni"'*,uàiffifi'i"J*"*H"J"J?i':TJ":,'j*"--'^'
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23.9. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá à redação deste
instrumento convocatório.

23.10. Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto a Administração Pública
Municipal, deverá fazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o presente certame.

23. 11 . Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vista
franqueada aos inleressados na licitação.

23.12. As decisões do(a) Pregoeiro(a), bem como os demais atos de interesse dos licitantes,
serão publicados na lmprensa Oficial, caso não possam ser feitas diretamente aos seus
representantes.

23.13. Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o ptazo de validâde das
propostas fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que o feito estiver

.\-, suspenso.

23.14. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informaçóes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitaçáo.

23.15. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.16. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposiçóes constantes da legislação vigente.

23.í7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-
á o dia do vencimento.

23.18. O Edital e seus anexos estaráo disponíveis no site ratriz.m ou obtidos
mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de
Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão
Orçamentária, podendo, ainda, ser consultado gratuitamente na sede da CPL, na Rua Urbano
Santos, no 1657 - Bairro Juçara - lmperatriz - MA, estando disponÍvel para atendimento em dias
úteis, das 08h às 14h.

lmperatri/MA, 01 de Agosto de 20í 8

\i: r ' r 'J..--
Chri§tiarie Fernaüdes Silva

Pregoeira
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PREGÂO PRESENCIAL N.O 086/20í8 - CPL

ANEXO I

ANEXO I

(Proposta de Preços)
de de 2018

Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de à Rua

[.o _, inscrita no CNPJ/MF sob o número neste ato representada por
portador do CPF n.o e R.G. n.o abaixo

assinado propõe à Prefeitura de lmperatriz através de Secretaria Municipal de Saúde, os preços
infra discriminados para AquisiÇão de 02 (dois) veículos automotivo, zero quilômetro, ano/ modelo
201812018 ou superior AMBULANCIA TIPO A - simples Remoção tipo furgoneta, destinado a
transporte de condição temporária ou permanentes de remoção simples e de caráter eletivo,*-' ca?ctetizado este veículo como ambulância, conforme termo de compromisso assinado pelo
Gestor do Fundo Municipal de Saúde, para ser utilizado nos trabalhos desenvolvidos pela
Secretaria Municipal de Saúde de lmperatriz-MA. conforme especificaçôes e quantitativos escritos
no anexo I no Termo., objeto do PREGÃO PRESENCIAL no 086/2018-CPL:

a) A CONTRATADA deverá planejar o Íornecimento à medida que for solicitada pelo gestor do
contrato.

o) Os veículos deverão ser entregue no prazo máximo de até 30 (trinta) dias
corridos contados da ordem de fornecimento. A empresa que não cumprir o
prazo, sofrerá sançôes previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações referente
a inexecução contratual.

c) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados
a partir da data de sua abertura;

d) Preço Total por extenso R$............ (

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

")í
(rEr'ãr
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I - OBJETo
1.1 O presenle Termo de Referência versa sobre a Aqursrção de 02 (dois) Veiculos
Automotivo, zero qualômetro. anclmodelo 201812018 ou superior ATUBULANCIA TlpO
A - Simples Remoção tipo furgoneta, destinacJo a transporte de condição temporárias
ou permanentes de remoÇão simples e de caráter eletivo. caracterizado este veículo
como ambulância, confornte lermo de compromrsso assinedo pelo Gestor do Fundo
Municipal de Saúde. para ser utiiizado ncs trabalhos desenvolvidos pela Secretaria
Municipal de Saúde de lmperatriz - MA, e serve o presente para descrever as
especificações desses veículos

2 - JusflFrcATrva
2.1 A presente contrataÇâo se Íaz necessária para atender as necessidades dos
pacientes do SUS para qlre facilite a locomoção dos mesmos, aumentando assim a
capacidade do trabalho dos profissionais de forma a promover melhories nas políticas
de saúde sem interrupçáo, pois o mesmo viabilizará cieslocamento programado no
próprio Município, podendo ser utilizado em casos de alta ou internaçôes hospitalares,
atendimento domiciliares e para realização de procedimentos ambulatoriais na Rede
de Atenção à Saúde

3 . Do OBJETo, ESPEciFIcAÇÓES E QUANTIDAoES
3. 1 O objeto é aquisiçâo cjÉ C2 (do;s) Veículos Anrbulância tipo A, zero qullômetro,
tipo furgoneta com carrocena em aÇo ou monobloco para r"emoção simples e eletiva de
pacientes sem risco de vida.
3.2 Os objetos e quantidades estão claramente descritos na planrlha constante no
anexo I deste Termo de Reíerência e suas características especificadas abaixo.

- Veículo Automotivo, Zero Qu!lômet!'o. Ano, Modelo 201812018, ou superior, Ambulância
Tipo A - Simples RemoÇâc TiDo íirrqoneta:
1 - ESPECIFICAÇÓES tsÁ.SICAS
- Equipamento Ambulância Tipo A - Sinrples Renroção [ipo Furgoneta
- Definição e Aplicaçãc. Amburància de lransporte para remoção srmples e eletiva dê
pacientes sem risco de vida - Ambulânr;ia Tipo A.
*Este equipamento possui especificação e preco unitário prevaamente validados pelo
Ministério da Saúde e náo serão permitidas alte!'aÇões.
2 - DEMAIS ESPECIFICAÇCF:S
- Veículo tipo furgoneta cl ca.rócerra em aÇo ou monobloco e original de fábrica, 0 km,
AirBag p/ os ocupantes da cabane, Freio ci (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da
contrataÇâo ou do ano postenor. adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO.
- Motor Dianteiro; 4 cilindros,
- CombustÍvel = gasolina or"r gasoiina eiou álcool misturados em qualquer proporção
(FLEx);
- Potência mínima de 85 cv.
- Tanque de Combustível. Capac. arininra -50 L.
- Freios e Suspensâo. Equipâi-óêntos Obrigatórios exigld.; pelo CONTRAN.
- Cabine/Carroceria. Ponas em chapa, c/ revestimento rnlerno ei"n pohestireno, c/ fechos
interno e externo, resistentes ú cie aoertur as de fác'i actonatnentc.
- Altura interna do veículc de\/e ser original de fáblca
-o q_qqlCpg llêo {gye. ser acondicionadc no sa!ão cie atendimento

PN[fÉíÍURÂ D€Av. Dorgrval Piirher.o de Sorrsa. ,i" ':.' (irrr-r1,, li:P i)rn{)J'. ,'l) 1i)rnir-alir, (lvlA)
Fone: (99) 3524 9A72 / Fax: (99) .li;),i I)E.i?

Site: !,ww,.trnperatrrz.Ína.q.lr'.br
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- Sistema Elétri co: Original do veículo. c/ montagem de batena de no mínima 60 Ah do
tipo sem manutenção, 12 volts.
- O Sistema elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens
especiÍicados do veículo e equipamentos, quer d a viatura em movimento quer
estacionada, sem risco de
sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores.
- lluminação: Natural e Artificial. Sinelizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em
formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteiriça ou múltiplas lentes, c,/ compr.
mínima de í.000 mm e máximo de '1.300 mm, largura mínrma de 250 mm e máximo de
500 mm e altura mínima de 55 mm e máximo de 1 í 0 mm, instalada no teto da cabine do
veículo.
- Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que
se refere aos ensaios contra vibração. umidade, poeira, corrosão, deformação e
fotometria classe '1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontai Principal. Sinalização acústica c/
amplificador de potência mínima de 100 W RMS @ 13,8 Vcc, mínima de 3 tons distintos,
Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 0'l (um) metro de no mín'l00 dB
@13,8 Vcc;
- Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e
diretrizes nos Sistema s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sistema portátil de
oxigênio completo, mínima 3 L. A cabine deve ser c/ o Sistema original do fabricante do
chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condicionado, ventilação, aquecedor e
desembaçador.
- O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado
pela fábrica um Sist. de Ar Condicionado e ventilaÇáo nos termos do item 5.12 da NBR
14.561.
Ventilador oscilante no teto; A Capacidade térmica do Sist. de Ar Condicionado do
Compartimento traseiro deve ser de no mÍnima 15.000 BTUs. Maca relrátil, em
duralumínio; c/ no mínimo 1.800 mm de comprimento. Provida de Sist. de elevação do '
tronco do pâciente de mínima 45 graus e suportâr peso mínima de 100 kg. Com
colchonete.
- Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e
Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa,
- Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD
Standard 004, Íeito por laboratórro devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e
equpamentos no salão de atendimento deve prever:
- Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, Ce forma acessivel e prática, a maca,
bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As
paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro
laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto extinguível, ambos c/ espêssura
mínimo de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana,
tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma, um pega mão ou
balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento
na cor amarela. Armário superior pi objetos. na lateral direita, acima da maca, em ABS
auto extinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material
impermeável e lavável (fórmica ou slmilar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do
veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e
as marcas do Governo Federal, SUS.
3. PINTURA
- Cor Branca
4 - DEMAIS ITENS DO VE|CULO
- Ar Condicionado completo. inclusive na pa!'te traseiía do veículo. compartimento de
acomodação de pacientes:
- Tapetes dianteiros;
- Todos os demais ul amento9_dq_s9ggç1ça ç419 nsito

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, no 4/ - Centro. CEP 65903-270 - Iinperatriz (t4A) gRI'EíYURÀ Of
Fone: (99) 3524-9A72 I Fax: (99) 35.14 9372

\ 4§:.:

site: www.imperatriz.ma,gov.br

WI íâÍ- AilDEnAT*l[

Í

I

I

I



,r&k

*

E§IAUU UU MAKANNAU

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA II'IUNICIPAL DE SAÚDE / SUà
J1

it

i l\,,.1
t,{

lo-ox

- O veículo deverá contar com todos os dispositivos de segurança exigidos pela -
CONTRAN
- Garantia de 1 ano, no mínimo. sem limite de quilometragem para qualquer defeito de
fabricação exceto para itens de desgastes naturais,
5 - CONFIGURAÇÕES PERMITIDAS E CARACTERíSICAS A SEREM
ESPECIFICADAS
- Veículo tipo íurgoneta cl carÍoceÍia em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-
Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da
contrataÇão ou do ano poslerior, edaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor
Dianteiro;4 cilindros;
Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturaCos em qualquer proporção
(FLEx);
- Potência mínimo de 85 cv; Tanque de Combustível. Capacidade mínimo =50 L Freios e
Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN;
- Cabine/Carroceria: Portas em chepa, c/ revestimento interno em poliestireno, d fechos
interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento.
- Altura interna do veículo deve ser original de fábrica.
- O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico:
- Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mÍnimo 60 Ah do tipo sem
manutenÉo, 12 volts
- O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados
do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco
de sobrecarga no alternador, Íiação ou disjuntores.
- lluminação: Natural e Artificial. Sinaiizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em
formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente interriça ou múltiplas lentes, c/
comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo de ,1.300 mm, largura mínimo de 250 mm e
máximo de 500 mm e altura minimo de 55 mm e máximo de 110 mm, instalada no teto da
cabine do veículo.
- Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que
se reÍere aos ensaios contra vibração, umidade. poeira, corrosão, deformaçáo e
fotometria clâsse 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/
amplificador de potência mínimo de 100 W RMS @ 13,8 Vcc, mínrmo de 3 tons distintos,
Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín100 dB
@13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a
requisitos e diretrizes nos Sistema S de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist.
portátil de oxigênio completo, mínimo 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do
fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condicionado, ventilação,
aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser oríginal do fabricante
do chassi ou homologado pela fábrica um Sist de Ar Condicionado e ventilação nos
termos do item 5.í2 da NBR i4.561.VentiladoÍ oscilante no teto, A Capac. térmica do
Sist. de Ar Condicionado. do Compartimento traseiro deve ser de no mínimo 15.000
BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/no minimo L800 mm de comprimento. Provida de
Sistema. de eievaçâo do tronco do paciente de mínrmo 45 graus e suportaí peso mínimo
de 100 kg. Com colchonete.
Deverão ser apresentados:
Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento
dos Produtos na Anvisa, Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR
14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A
distribuição dos móveis e equiparnentos no salão de atendimento deve prever:
Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de íorma acessível e práttca, e maca,
bancos, equipamentos e aparelhos a serem utrlrzados no atendimênto às vítimas. As
paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reÍorçado c/ fibra de vidro
laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto extins!rv.9l ambos c/ es SSU TA
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mínimo de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção anttmicrobiana,
tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma. um pega mão ou
balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento
na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita. acima da maca, em ABS
auto extinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material
impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinrl adesivo p/ grafismo do
veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e
as marcas do Governo Federal. SUS e Ministério da Saúde

4-DlHaerrruçÃo /'
4.1 O edital da licitaçáo definirá todas as exigências de habilitação, devidamente
regulamentada pela legislação vigente, em especial às luzes da Lei no 8.666/93 e
ulteriores alteraçôes, exigindo principalmente documentação relacionadas nos incisos
e parágrafos dos arts. 27 ao 31 da referida Lei.

5 - DAs OBRIGAÇoES Do FoRNEcEDoR I
5.'l A reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e reÍazer, prioritária e
exclusivamente, às suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias
úteis, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros. falhas e imperfeições. decorrente
de culpa da empresa fornecedora, ou fabricante.
5.2 A evitar a entrega do veículo impróprio ou de qualidade inferior, não podendo
tal fato ser invocado para justificar cobrança adicional, a qualquer título.
5.3 A responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus
empregados, ou representantes. direte e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros,
inclusive os dêcorrentes de serviços ou aquisiÇões com vícios ou defeitos,
constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o prazo.
5.4 Especificar a infra-estrutura que o fornecedor dispõe de instalações,
aparelhamento e demais condições para a assistência técnica dos veículos ofertados,
relacionando os endereços (inclusive virtuais), telefones e representantes comerciais
dos centros de atendimento técnico.
5.5 Possuir assistência técnica enr lmperâtriz, bem como, indicar expressamente o
nome das empresas responsáveis pela assistência técnica em território nacional, com
os seguintes dados: razão social. CNPJ/CGC, endereço com CEP, número de telefone
e de fax, endereço eletrônico (e-nrail), se houver, e nome da pessoa responsável para
contato;
5.6 Observar o prazo máximo no qual a empresa ficará obrigada a entregar os
veículos, conforme item 07 deste Termo de Reíerência.
5.7 Declarar, dêtalhadanlênle, a garantia técnica do veículo cotado, oferecidos pela
proponente, cujo prazo não poderá ser inferior ao definido no item 6.1 , contado a partir
do recebimento definitivo dos velculos, indicando, inclusive.
5.7.1 Prazo para realizar os serviços de assistência técnica ao veículo,
compreendendo reparos e substituiaôes de peças, obrigando-se a colocar o veículo
em perfeito estado de funcionamento, no prazo rnáxi!'no Ce 03 (três) dias úteis,
contado a partir da solicitaçãc efeluada.
5.7.2 Disponibilização e fornecimento de todas as peÇas cie reposiçáo, originais ou
genuínas, necessárias à manutenção corretiva e preventiva do veículo enquanto se
estender o prazo de garantia do veiculo.
5.8 Aceitar os acréscimos e supressões <jo valor iniciâlmente estimado para
aquisição dos veículos, nos termos do § io: do ad 65 da Lei 8.666/93;
5.9 Arcar com todas as despesas, diretas otr indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumicíâs, inclusive aquelas com deslocamento dos
técnicos, socorro mecânico. reL,oque, enquanto perdurar a vigência da garantia
oÍerecida pela ContÍatada. de acordo com o manuai de garantia do fabricante.

Av, Dorgival Pinherro de Sous.r, rro 47 - Ccntro, CFP 65903 270
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5.10 Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalizâção do setor
compelente, não eximirá o fornecedor de total responsabiltdade quanto ao
cumprimento das obrigaçôes pactuadas entre as partes.
5.11 A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um
prazo máximo de 05 (cinco) dias útêis após a notificaÇão da Contratada, sob pena das
sanções previstas no art.'81 na Lei 8.666/93.
5.12 O Contratado íica obrigado a apresentar no ato da assinatura do contrato a
planilha de preços da proposta final ajustada ao último lance ofertado pelo licitante
vencêdor sob pena de recusa da assinatura do contrato.
5."13 Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros,
embalagens, mão-de-obra, garantra e todas as despesas decorrentes da contratação.
5.14 Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições reÍerentes às leis
trabalhistas, previdenciárias e de seguranÇa do trabalho de seus funcionários.
5.15 Manter durante a execuçáo do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condiçôes de habilitação exigidas nesse termo,
apresentando os comprovantes que lhe forem solicrtedos pela Contratante.
5.16 Comunicar à fiscalização da contratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condições inadequadas à execuçáo do contrato ou a iminência de fatos que possam
prejudicar a perfeita execução do ob.ieto
5.17 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execuçâo
do contrato.
5.18 A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
5.19 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas,
fiscâis e comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por
seu pagamento.
5.20 A Contratada é i'esponsável pelos danos causados diretamente à Secretaria
Municipal de Saúde ou a terceiros. decorrente de culpa ou dolo durante a execução
deste Contrato.
5.21 A ação ou omissão, total ou parcial da fiscalizaçáo da Contratante, não eximirá
a Contratada de total responsabilidade pela má execução do objeto do contrato.

6 - GARÂNT|A E AssrsrÊNcrA TÉcNrcA Dos VEícuLos "
6.1 O veículo deverá ter garantia minima 12 (doze) meses sem limite de
quilometragem, devidamente acomparrhadc de nota íiscal, manual do fabricante,
chave reserva correspondente, como também de manual do conjunto sinalizador
acústico e visual, devendo ser apresêntado nos manuais um plano de manutençâo
preventiva para todo veículo adaptado e assistência técnica disponivel em todo
tenitório nacional.
6.2 O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante manutenção
preventiva e corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas dos
fabricantes, durante o prazo de garantia, com a finalidade de manter o veículo em
perfeitas condiçóes de uso.
6.3 Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se destina este Termo
de Referência, aquela destinada a remover os defeitos de fabricaçáo apresentados
pelos veículos, compreendendo substituiçóes de peças, ajustes, reparos e coÍreções
necessárras.
6.4 Os chamados relativos à assistência técnica serão solicitados pelo setor
competente da contratante.
6.5 Os equipamentos a serem íornecidos com os veículos deveráo estar
acompanhados de seus respectivos certificados e condiÇÕes das garantias

6.6 Conjunto sinalizador acústico visual: Garantia mínima de 12 (doze) meses.

6.7 Grafismos: Garantia mínima de 12 (doze) meses.

7.0 - PRÂzos, LocAL DE ENTREGA, RECEBIMENTo E AcElÍAÇÀo oos VeícuLos /

Âv. Dorgival Pinherro de Sousa, no 47 - centlro, cEP 6:;901-i70 lfirperdtriz (MA)

Fone: (99) 3524.9A72 / Fâx: i99) 3524'9372
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7.1 Os veículos deverão ser entregue no prazo máximo de até 30 (trinta) dias
corridos contados da ordem de fornecimento. A empresa que não cumprir o prazo,
sofrerá sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações referente a inexecução
contratual.
7.2 Os veículos serão entregues, sem ônus adicional para a contratante. na Sede
da Secretária Municipal de Saúde de lmperatriz (MA), acompanhado da respectiva
nota fiscal, pessoal qualificado da contratada.
7.3 A empresa vencedora deve efetuar a entrega dos veículos em perfeitas
condições de uso e funcionamento, conforme proposta apresentada, especificações
técnicas e níveis de desempenho mínimos exagidos, dentro do horário de expediente
do respectivo órgão responsável.
7.4 O fornecedor deverá realizar uma vistoria técnica nos veículos junto à pessoa
competente do setor de frota da contratante para conferêncaa da adequação do
produto com as exigências do edital A referida vistoria deverá ser realizada no pátio
da revendedora na cidade da contratante.
7.5 O recebimento dos veículos dar-se-á provisonamente. nas dependências da
Secretária Municipal de Saúde de lmperatnz - MA após a realizaçào de vistoria por
membro do setor de frota da contratante. medianle a emissão o termo de recebimento
provisório.
7.6 O recebimento dar-se-á deÍinitivamente, após a confirmaçáo da unidade a que
se destina o veículo da entrega sem avarias do produto, mediante a emissão do termo
de recebimento definitivo.
7.7 Por ocasião da entrega provisória ou definitiva. caso seja detectado que os
veículos não atendem as especificaçôes do objeto descritas neste Termo de
Referência e seus anexos, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em
parte, obrigando-se a empresa contratada a providenciar a substituição, no prazo
máximo de 20 (vinte) dias coÍidos a contar da data do recebimento da notificação.
7.8 Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com írete e demais
provas exigidas por normas técnicas oficiais para a perfeita execução do objeto desde
instrumento. caso se Íaça necessárro
7.9 O PRIMEIRO EMPLACAMENTO deverá ser na cidâde de lmperatriz-MA e
deverão ser entregues com as taxas de Emplacamento, Licenciamento e Seguro
Obrigatório - DPVAT pagos.

8 - OBRTGAÇôES DA CoNTRATANTE /
8.1 Efetuar o pagamento na forma do item Og 'deste termo, após o recebimento
definitivo do veículo e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais,
fiscais, previdenciárias e as demais disposições deste Termo de Referência;
8.2 Verificar se a entrega do veÍculo foi realizada com observação às disposiçõês
pertinentes neste Termo de Referência. implicando em caso negativo no
cancelamento do pagamento do veiculo entregue.
8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou
comissão de recebimento, deveráo ser adotadas por seus superiores em tempo hábil
para a adoção das medidas convenientes a administração.
8.4 Rejeitar os produtos cujas especificações não atendam, em quaisquer dos
itens, aos requisitos mínimos constantes neste Termo de ReÍerência.
8.5 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperÍerÇões, falhas ou irregularidades
constantes de cada um dos itens que compôern o objeto deste termo, para que sejam
adoladas as medidas corretivas necessárias;

g - Do Prcrmerro /
9.1 O pagamento pelo'fornecimento do veículo será efetuado a fornecedora, por

meio de ordem bancária ou transferência, ern até 30 (trinta) dias contados a partir da

data final do período de adimplemento a qúe se reÍerir
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9.2 O pagamento deverá ser efetuado em PARCELA UNICA M NTE A
ENTREGA DO VE ícur-o , à medida que for realizado o recebimento dos mesmos.
9.3 Para Íazer jus ao pagamento, a fornecedora adjudicatária deverá apresentar
junto às notas fiscaís, comprovação de sua adimplência com a Seguridade Social e
Fazenda Nacional (Certidão Negativa de Debito - CND), com o FGTS (Certificado de
Regularidade do FGTS), bem como a quitaÇão de impostos e taxas que porventura
incidam sobre os serviços contratados, inclusive quanto ao ISSQN.
9.4 A contratante não incidirá em mora quanto ao atraso do pagamento em face do
não cumprimento pela empresa fornecedora das obrigações acima descritas ou de
qualquer outra causa que esta deu azo.

10 - Do PREÇo
10.1 O valor estimado do bem conÍorme pesquisa efetuada no mercado fora
estipulado em R$ í59.433,34 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e tÍinta
e três reais e tÍinta e quatro centevos) a correr poÍ conta dos recursos provenientes
do Governo Federal, Ministério da Saúde - Secretaria de Atenção à Saúde, Termo de
Com prom isso no 21 O53017 1 22009 4297 4 e n" 21 O530 17'l 2261 1 4950.

í 2 - Do PRÂzo DE vrcÊNcrA Do coNTRATo /
12.1 O prazo de vigência da contratação do objeto deste Termo de Referência é até
o dia 3'l de Dezembro do ano da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado de
acordo com o que dispóe a legislação vigente.

't 3 - CRrrÉRro DE JULGAMENTo
13.1 O criterio de julgamento a ser âdotado deverá ser o de MENOR PREÇO POR
ITEM

í4 - DA FtscALrzÂÇÂo Do coNrRAro /
14.1 A fiscelização e acompenhamentô da execução do presente contrato na forma
integral serão feitos por servidor designado no ato da contratação, que anotará em
registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos obsen ados na íornra do Artigo 67. da Lei no 8.666,
de 2í.06.93.
14.2 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus
empregados ou prepostos.

Av, Dorgival Pinheiro de sousa, no 47 .Centro, CEP 65903-270 - Imperatriz (MA)
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í 1 - DA PRoPoSTA DE PREÇo
11.1 Os preços ofertados deverão ser liquidos, devendo estar nele incluídãs todas
as despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e demais encargos, de qualquer
natureza, que se façam indrspensáveis à perfeita execução do objeto dessa licitaçáo,
já deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos, contemplando item a item.
11.2 Apresentar indicação detalhada das especificações do veículo cotados, citando
marca, tipo, fabricante, país de procedência e outras características que permitam
identificá-los, com juntada, inclusive, de prospectos na língua portuguesa, sem
referência às expressões "similal' ou *compatível". de acordo com os requisitos
indicados neste Termo de Referência.

í5-DAS MULTAS, SANçoES ADMINISTRATIVAS E RESCISÀO CONTRATUAL ..
15.1 A multa pela.inexecuçáo total ou parcial do Contrato prevista nos Art. 86 e 87
da Lei n'8.666/93, fixa-se em 5% (cinco por centos) do valor total do contrato.
15.2 A CONTRATADA pela inexecução parcial ou total. ou atraso injustificado fica
sujeita a aplicação das sançóes administrativas previstas nos arts. 86 à 88 da Lei n"
8.666/93.
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15.3 Ocorrerá a rescisão contratual nos casos previstos nos incisos do Art. 78, bem
como os efeitos previstos nos arts. 79 e 80 da Lei n" 8.666/93.

í6 . DA PARTICIPAÇÃo DE MICRoEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENo PoRTE
'16.1 O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), consoante art. 30 da Lei
Complementar n'. 12312Q06, e que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos
do § 40 deste artigo, caso tenha interesse em usufrurr do tratamento previsto nos arts.
42 a 49 da lei citada, deverá comprovar tal atributo mediante apresentação de
documentação comprobatória.
16.2 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresa de
pequeno porte somente será exigida para efeilo de contratação, e não como condição
para participação na licitaçáo. Na hrpótese de haver alguma restriçáo relativa à
regularidade fiscal, será assegurado prazo de 05 (cinco) diâs úteis, prorrogável por
igual período. para a regularizaçáo da documentação.
16.3 Na licitaçáo, será assegurada, como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
'16.4 Para o processo em questão deverá ser respeitado o art. 47, inciso l, da Lei no

12312006, que estabelece exciusiva participação das microempresas e enrpresas de
pequeno porte nos itens de contratação cujo valor se.1a até R$ 80.000,00 (oitenta mil
reâis).
'16.5 Será conceciida prioridade de contrataÇão de microempresas e empresas de
pequeno porte sediadas no ÂMBtTo LOCAL, nos termos do art. 9o do Decreto no

8.538/2015 para promover o desenvoivimento econômico e social no âmbito local.

í 7 - DA DorAÇÃo ORçAMENTÁR|A
17 .1

31.00í.10 302.0090.2522
Projeto/Atividade: Aquisição de Ambulância e Veículos
4.4r90.52.99 - Equipamentos e mateÍia! permanentÉ
Des sa: 3097

í8 - DAs DrsPcsrçóEs GERATS

1 8.1 O Senhor Secretárro Municipai de Saúde - SEMUS/lmperatriz-MA, poderá
revogar a licitação por razôes de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, do que dará ciência aos
licitantes mediante publiceÇâo na lrnprensa Oficial (ans. 49 e 59 da Let n" 8.666/93).
18.2 Quaisquer esclaíecimentos que se façam necessários, poderâo ser prestados
pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, no endereço: Rua Urbano Santos,
1657, Bairro Juçara - lmpe:'atriz - MA Procêsso n" 31.01.340012018 - SEMUS.

lmperatriz - MA, í0 de Julho de 2018

L\Citaç
Nlal 34 .998-4

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, no 47 Centro, c.LP 659ü3't70 - inrperatnz (MA)
Fone: (99) 3524-9A72 / Fay t99) 3524-98-12
site: www.imperatriz.md.gov. br

APROVO NA FORMA DA LEI

I m peratriz-M A / IP. fl . !.f

Alair Batista Firmiano
Secretário Municipal da Saúde

*â.- TDERÀTRIZ
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"OAS: OESCR IVO COMPLETO NO TERMO DE REFERÊNCIA
O item 1 será pago com recurso provenientes do Termo de Compromisso
de no 2105301712200942974.
O item 2 será pago com recurso provenientes do Termo de Compromisso
de no 2105301712261 14950.
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ESTADO Do MARANHÁo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Anêxo I - AQUIS|çÃO Oe emeUUÂNCtA T|PO A - FURGONETA

ITEM

veículo tipo furgoneta c/ carroceÍia em aço ou monobloco e oÍiginal de fábrica,
o km, AiÊBag p/ os ocupãntes da cabine, Freio c/ (A.B,S.)nas 4 rodas, modêlo

do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de
stMprEs REMoçÃo. - (Excrustvo PARA ME e €PP - Lc 123/06 - Art. 48, inciso r)

veículo tipo furgoneta c/ carroceria em âço ou monobloco e original de fábrica,
0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (4.8.5.)nas 4 rodas, modelo

do ano da contratação ou do ano posterior, ãdaptado p/ ambulância de

SIMPLES REMOçÃO. - (EXCLUSTVO PARA ME e EPP - l-C 123/06 - Art. 48, inciso l)

2
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APRESENTA
ÇÃo

Quant. MEDIA TOTAL

unidade 1 R$ 79.716,67 R$ 79.7í 6,67

u n idade 1 R$ 79.716,67 R$ 7 9.716,67

VALOR TOTAL R$ 159.433,34
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4&).
pREGÃo pRESENctAL No.086/20í8-cpl - cpl

ANEXO II

(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)
CARTA CREDENCIAL

lmperatriz (MA), _de de 2018

Ao(A)
PREGOETRO(A) TUUNTCTPAL

ner. pRecÃo pRESENctAL No 086/20í8-cpL.

O abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa

_, vem pela presente informar a Vs. Sas. que o Sr
é designado para representar nossa empresa na Licitação acima

referida, podendo assinar atas e demais documentos, interpor recursos e impugnaçôes, receber
notificação, tomar ciência de decisões, assinar propostas e rubricar documentos das demais
licitantes, recorrer, desistir da interposição de recursos, acordar, formular lances verbais, enfim,
praticar todos os atos inerentes ao certame.

Atenciosamente,

Nome, ldentidade e Assinatura do Responsável Legal
(Com firma reconhecida em cartório)

\\
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i 12íJí
pREGÃo pRESENctAL No 086/20í8 - cpl

ANEXO il
(iilNUTA DO CONTRATO)

AoursrçÃo oe oz veícur-os AUToMonvo,
zeRo eult-ôttETRo,ANo/MoDELo 2o1B/20't8
ou supERroR luautÂr{ctl lpo A sEMpLEs
REmoÇÃo TIPo FURGoNETA, DESTINADO A
TRANSpoRTE DE coNDtçÃo tsnltponÁnrl ou
PERMANENTE oe ReuoÇÃo stMPLEs E DE

caRÁreR ELETrvo, cARAcrERrzADo EsrE
veícut-o couo AMBULANCIA, euE ENTRE st
cELEBRAI,I o ltnuNrcípto DE tMpERATRTz E A
EMPRESA
ABAIXO,

NA FORMA

Ao(s) 

- 

dias do mês de 

- 

do ano de 2018, de um lado, o MUNIcíPlo DE IMPERATRIZ,
CNPJ/MF n.o 06. í 58.455/000í -16, localizada na Rua Rui Barbosa, n.o 201 - Centro, através do(a)
Secretário(a) Municipal
brasileiro(a), agente político, portador do RG n.o SSP/IVA e do CPF/MF n.o

doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa
CNPJ/ÍVIF n.o

neste ato, representada pelo, Sr
e do CPF/MF n.o doravante denominada simplesmente de

CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo n.o

estabelecida na
portador do RG n.o

proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de
transcrição na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o
presente Contrato, regido pela Lei n.o 8.666, de21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e
condições seguintes:

l.CLAUSULA PRIMEIRA _ DO OBJETO
Aquisição de 02 (dois) Veículos Automotivo, zero quilômetro, ano/modelo 201812018 ou superior
AMBUúNC|A TIPO A - Simples Remoção tipo furgoneta, destinado a transporte de condiçâo
temporárias ou permanentes de remoção simples e de caráter eletivo, caracterizado este veículo
como ambulância, conforme termo de compromisso assinado pelo Gestor do Fundo Municipal de
Saúde, para ser utilizado nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde de
lmperatriz - MA, e serve o presente para descrever as especificações desses veículos, com
motivação no Processo Administrativo n" 31 .01 .340012018, e em conformidade com o Pregão
Presencial no 086/20í8-CPL e seus anexos, que independente de transcrição integram este
instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no
procedimento licitatório realizado na forma da Lei no. 8.666, de 2í de junho de 1993 e suas

\
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alterações.

2- cLÁusuLA SEGUNDA - DAS oBRrcAçôes ol colrrRrraol
2.1 A reparar, conigir, remover, substituir, desfazer e reÍazer, prioritária e exclusivamente, às
suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer vícios, defeitos,
incorreçôes, erros, falhas e imperfeiçóes, decorrente de culpa da empresa fornecedora, ou
fabricante.
2.2 A evitar a entrega do veículo impróprio ou de qualidade inferior, não podendo tal fato ser
invocado para justificar cobrança adicional, a qualquer título.
2.3 A responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados,
ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes
de serviços ou aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo
expirado o prazo.
2.4 Especificar a infra-estrutura que o fornecedor dispôe de instalações, âparelhamento e
demais condiçôes para a assistência técnica dos veículos ofertados, relacionando os endereços
(inclusive virtuais), telefones e representantes comerciais dos centros de atendimento técnico.
2.5 Possuir assistência técnica em lmperatriz, bem como, indicar expressamente o nome das
empresas responsáveis pela assistência técnica em território nacional, com os seguintes dados:
razão social, CNPJ/CGC, endereço com CEP, número de telefone e de fax, endereço eletrônico
(e-mail), se houver, e nome da pessoa responsável para contato;
2.6 Observar o prazo máxrmo no qual a empresa ficará obrigada a entregar os veículos,
conforme itêm 07 deste Termo de Referência.
2.7 Declarar, detalhadamente, a garantia técnica do veículo cotado, oferecidos pela
proponente, cujo prazo não poderá ser inferior ao definido no item 6.1, contado a partir do
recebimento definitivo dos veículos, indicando, inclusive:
2.7.1 Prczo para realizar os serviços de assistência técnica ao veículo, compreendendo reparos
e substituiçóes de peças, obrigando-se a colocar o veículo em perfeito estado de funcionamento,
no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contado a partir da solicitação efêtuada.
2.7.2 Disponibilização e fornecimento de todas as peças de reposição, originais ou genuínas,
necessárias à manutençáo corrêtiva e preventiva do veículo enquanto se estender o prazo de
garantia do veiculo.
2.8 Acêitâr os acréscimos e supressôes do valor inicialmente estimado para aquisição dos
veículos, nos termos do § 1o; do art. 65 da Lei 8.666/93;
2.9 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamento dos técnicos, socorro mecânico,
reboque, enquanto perdurar a vigência da garantia oferecida pela Contratada, de acordo com o
manual de garantia do fabricante.
2.10 Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, náo
eximirá o fornecedor de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas
entre as partes.
2.11 A assinâtura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções previstas no art.'
81 na Lei 8.666/93.
2.12 O Contratado fica obrigado a apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de
preços da proposta final ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de
recusa da assinatura do contrato.
2.13 Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros,
embalagens, mão-de-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.
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2.14 Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições reÍerentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.
2.15 Menter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes por ela
assumidas, todas as condições de habilitação exigidas nesse termo, apresentando os
comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante.
2.16 Comunicar à fiscalização da contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condiçóes
inadequadas à execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita
execução do objeto.
2.17 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do
contrato.
2.18 A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execuÇão do contrato.
2.19 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento.
2.20 A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Secretaria Municipal de

- Saúde ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo durante a execuçâo deste Contrato.
2.21 A ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização da Contratante, não eximirá a
Contratada de total responsabilidade pela má execução do objeto do contrato.

3.CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE
3.1 Efetuar o pagamento na forma do item 09 deste termo, após o recebimento definitivo do
veículo e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais, previdenciárias e as
demais disposições deste Termo de Referência;
3.2 Verificar se â entrega do veÍculo foi realizada com observação às disposiçóes pertinentes
no Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento do veículo
entregue.
3.3 As decisóes e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de
recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes a administração.
3.4 Rejêitar os produtos cujas especificaçÕes não atendam, em quaisquer dos itens, aos
requisitos mínimos constantes no Termo de Referência.
3.5 Notificar a êmpresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes
de cada um dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias;

4-CLÁUSULA QUARTA- PAGAMENTO
4.1 O pagamento pelo fornecimento do veículo será efetuado a fornecedora, por meio de
ordem bancária ou transferência, em até 30 (trinta) dias contados a partir da data Íinal do período
de adimplemento a que se referir.
4.2 O pagamento deverá ser efetuado em PARCELA UNICA MEDIANTE A ENTREGA DO
VE|CULO, à medida que for realizado o recebimento dos mesmos.
4.3 Para fazer jus ao pagamento, a fornecedora adjudicatária deverá apresentar junto às notas
fiscais, comprovação de sua adimplência com a Seguridade Social e Fazenda Nacional (Certidão
Negativa de Débito - CND), com o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS), bem como a
quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços contratados, inclusive
quanto ao ISSQN.
4.4 A contratante não incidirá em mora quanlo ao atraso do pagamento em face do não

\
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cumprimênto pêle emprêse fornecedora das obrigeçôês âcima dêscrites ou dê qualquer outra
causa que esta deu azo.

s-cr-Áusula eurHra - vrcÊrcrA Do coNTRATo
5.1. A vigência do contrato não ultrapassará 3í de dezembro do exercício corrente, a contar da
data de suâ assinatura, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o
primeiro e incluiro último.

o-ct-Áusut-l sExrA- pRAzo, LocAL DE ENTREGA, RECEBIMENTo e acetrnçÃo oos
veículos
6.1 Os veículos deverão ser entregue no prazo máximo de ate 30 (trinta) dias corridos
contados da ordem de fornecimento. A empresa que não cumprir o prazo, sofrerá sançóes
previstas na Lei 8.666i93 e suas alterações referente a inexecução contratual.
6.2 Os veículos serão entregues, sem ônus adicional para a contratante, na Sede da
Secretária Municipal de Saúde de lmperatriz (MA), acompanhado da respectiva nota fiscal,\, pessoal qualificado da contratada.
6.3 A empresa vencedora deve efetuar a entrega dos veículos em perfeitas condições de uso e
funcionamento, conforme proposta apresentada, especificações técnicas e níveis de desempenho
mínimos exigidos, dentro do horário de expediente do respectivo órgão responsável.
6.4 O fomecedor deverá realizar uma vistoria técnica nos veículos junto à pessoa competente
do setor de frota da contratante para conferência da adequação do produto com as exigências do
edital. A referida vistoria deverá ser realizada no pátio da revendedora na cidade da contratante.
6.5 O recebimento dos veículos dar-se-á provisoriamente, nas dependências da Secretária
Municipal de Saúde de lmperatriz - MA após a realizaçào de vistoria por membro do setor de frota
da contratante, mediante a emissão o termo de recebimento provisório.
6.6 O recebimento dar-se-á definitivamente, após a confirmação da unidade a que se destina o
veículo da entrega sem avarias do produto, mediante a emissão do termo de recebimento
definitivo.
6.7 Por ocasião da entrega provisória ou definitiva, caso seja detectado que os veículos náo
atendem as especificações do objeto descritas no Termo de Referência e seus anexos, poderá a
Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a empresa contratada a
providenciar a substituiçáo, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos a contar da data do
recebimento da notificação.

'* 6.8 Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com frete e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais para a perfeita execuçáo do objeto desde instrumento, caso
se faça necessário.
6.9 O PRIMEIRO EMPLACAMENTO deverá ser na cidade de lmperatriz-MA e deveráo ser
entregues com as taxas de Emplacamento, Licenciamento e Seguro Obrigatório - DPVAT pagos.

7-CLÁUSULA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
A CONTRATADA responderá por perdas ê danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros
em razáo de ação ou omissão dolosa ou culposa da CONTRATADA ou de seus prepostos,

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

8.CLÁUSULA OITAVA . PENALI DADES
8.1 A multa pela inexecução total ou parcial do Contrato prevista nos Art. 86 e 87 da Lei n'
8.666/93, fixa-se em 5% (cinco por centos) do valor total do contrato.
8.2 A CONTRATADA pela inexecução parcial ou total, ou atraso injustificado fica su1eita a
aplicação das sançôes administrativas previstas nos arts. 86 à 88 da Lei n'8.666/93.
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8.3 Ocorrerá a rescisão contratual nos casos previstos nos incisos do Art. 78, bem como os
efeitos previstos nos arts. 79 e 80 da Lei n" 8.666i93.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAçAO DO CONTRATO

9.1 .A fiscalização e acompanhamento da execução do presente contrato na forma integral seráo
feitos por servidor designado no ato da contratação, que anotará em registro próprio todas as
ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados
na forma do Artigo 67, da Lei no 8.666, de 21.06.93.
9.2 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos câusados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultântes de ação ou
omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

CLAÚSULA DÉCIMA - DO FORO
\7 Fica Eleito o foro da Cidade de lmperatriz- MA com renúncia expressa de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste
Contrato.
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é
assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

lmperatriz(MA), _ de de 2018.

CONTRATANTE
Secretária Municipal

CONTRATADO
Representante Legal

- TESTEMUNHAS

CPF

CPF

\
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PREGÃO PRESENCIAL NO 086/2018.CPL

ANEXO IV

uoDELo DE DECLARAçÃo oe cumpntMENTo Do tNc. v Do ART. 27 DA LEt 8.666/93

DEcLARAçÃo

(Nome da Empresa)_, inscrito no CNPJ no por

intermédio do seu representante legal o(a) S(a) portador da
Carteira de ldentidade no e do CPF no , DECLARA, para fins
do disposto no inc. V do at1. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no

9.854, de 27 de outubro de í999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

(data)

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

, rll

&
il33,:-

FI

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
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PREGAO PRESENCIAL N' 086/20í8.CPL

ANEXO V

MoDELo DE DEcLARAÇÃo oe crÊrcn E cuMpRrMENTo Dos REeursrros DE

HABILITAçÃo

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregão n' 086/20í 8-CPL
realizado pela Prefeitura Municipal de lmperatriz e conforme exigências legais, que damos ciência
de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.

A presente declaraÇão é feita sob as penas da Lei

lmperatriz(MA), _ de _ de 2018

Representante Legal da Empresa
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