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MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N º 007/2018-FMS. 

 

 

 

PREÂMBULO  

 

    O MUNICIPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO/ES por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO/ES , doravante denominado FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE , com sede à Avenida Pedro Batista de Aguiar, nº 46 , Santa Cruz ,Divino de São Lourenço – 
ES, CEP 29590-000, por intermédio de seu Pregoeiro, que abaixo subscreve, subscreve designado pelo 
Decreto nº. 039/2017, de 02 de janeiro de 2017, atendendo ao que dispõe as Leis Federais nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de 
dezembro de 2006 e Lei Municipal nº. 280/2007 e alterações posteriores, TORNA PÚBLICO, que fará 
realizar licitação nos termos deste edital. 
  
Secretaria Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde.  
  

I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 

1 - Modalidade: Pregão Presencial  

2 - Processo Administrativo n º 000586/2018. 

3 - Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  

4 - Objeto: AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS DE TRANSPORTE SANITARIO, ZERO QUILÔMETRO, 
ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DEFICIÊNCIA TIPO CADEIRANTE E 
DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE A PROPOSTA 
PARLAMENTAR Nº 10593.310000/1170-03  E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA ATENDER 
À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,  CONFORME  ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E 
DEMAIS CONDIÇÕES DESCRITAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I.  
 

5 - Dotação Orçamentária: As despesas inerentes a este Pregão correrão à conta das respectivas 
dotações orçamentárias abaixo: 

 

 
 

6 II - SESSÃO PÚBLICA  

 

Pregão Presencial nº 007/2018.  

Data: 20/06/2018.  

Horário de abertura dos envelopes: 13:00 horas  

Protocolo: Os envelopes deverão ser protocolados at é as 12h30min , na Prefeitura Municipal. 
Não sendo admitida entrega de envelopes após esse h orário.  

Local: Sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação – Praça 10 de Agosto, nº 10 - Centro – 
DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES.  

Se no dia supracitado não houver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame, o recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a este Pregão 
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Presencial  serão automaticamente transferidos para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 
e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.  

  

III - DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES  
 

1 - As empresas que tiverem interesse em participar do certame deverão retirar o edital no site 
www.dslourenco.es.gov.br, ficando obrigadas a acompanhar as publicações referentes à licitação no 
site oficial do município, tendo em vista a possibilidade de alterações e avisos sobre o procedimento.   

2 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o procedimento de licitação devem ser enviados ao 
Pregoeiro até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, através do 
endereço eletrônico licitacao@dslourenco.es.gov.br. Os esclarecimentos serão respondidos até o dia 
anterior marcado para a realização da sessão pública.  

3 - A impugnação do edital deverá ser promovida de forma exclusiva através de protocolo, 
diretamente na Prefeitura Municipal, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da 
sessão pública.  

4 - A impugnação do edital deverá ser dirigida ao Pregoeiro, indicando os números do Pregão e 
do Processo Administrativo, assim como o telefone e o e-mail do impugnante. Em se tratando de 
licitante, deverá ser juntado documento que comprove a aptidão do signatário para a representação da 
empresa.  

5 - O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informando ao 
interessado sobre a sua decisão.  

6 - No caso de acolhimento da impugnação, será designada nova data para a realização do 
certame, sendo que qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de 
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  

  

IV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

1 - Poderão participar desta licitação somente empresas do ramo de atividade pertinente ao 
objeto licitado, que atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos, sendo vedada a 
participação de empresas:  

a) Que estejam em concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 
dissolução ou em liquidação;  

b) Que estiverem sob a aplicação da penalidade referente ao art. 87, incisos III e IV da Lei nº 
8.666/93, ou do art. 7º da Lei nº 10.520/02;  

c) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta por qualquer órgão da Administração 
motivada pelas hipóteses previstas no art. 88 da Lei nº 8.666/93;  

d) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública;  

e) Que possuam em seu quadro funcional servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante 
ou responsável pela  
licitação;  

f) Enquadradas no disposto do art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações;  

g) Estrangeiras que não funcionem no país,  

h) Cumprindo penalidade de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário, na forma do art. 12 da Lei nº 8429/92.  
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2 - Será desclassificada do presente certame a empresa licitante que não contemple em suas 
atividades o objeto do presente certame.  

3 - A participação no certame implica na aceitação de  todas as condições estabelecidas 
neste instrumento convocatório.  

4 –Não será aplicada a este certame a exclusividade p ara ME/EPP estabelecida pela Lei 
Complementar nº 147/2014.  

  

V - CREDENCIAMENTO  
 

1 - O credenciamento será iniciado com antecedência de 15 (quinze) minutos do horário especificado no 
item II para a sessão pública do Pregão.  

2 - As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão do Pregão pelo representante legal da 
empresa, mediante apresentação do documento oficial de identidade e do documento de constituição 
da empresa ou consolidação e suas alterações (originais ou cópias autenticadas em cartório 
competente).  

3 - A representação também poderá ser feita por credenciado constituído por procuração pública ou 
particular, esta última  com firma reconhecida em cartório , que comprove a outorga de poderes 
necessários para a formulação de propostas e a prática de todos os demais atos inerentes ao 
procedimento de licitação ou através do TERMO DE CREDENCIAMENTO – ANEXO III (MODELO), 
assinado pelo sócio administrador da empresa, com firma reconhecida em cartório competente .  

4 - Na mesma oportunidade deverá ser apresentado documento oficial de identidade do credenciado ou 
cópia autenticada, assim como o original ou cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social e seus 
termos aditivos, ou Registro Comercial, no caso de empresa individual.  

5 - O representante a ser credenciado deverá ser distinto e único para cada empresa licitante.  

6 - A licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) que desejar 
obter os tratamentos previstos na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações deverá apresentar no 
momento do credenciamento:  

a) DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - ANEXO IV 
(MODELO);  

b) CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, seguindo o delineamento do art. 8º da 
Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio.  

A não apresentação desses documentos tira o direito da empresa de usufruir dos benefícios da LC nº 
123/2006.   

7 - Na mesma fase de credenciamento as empresas licitantes deverão apresentar a DECLARAÇÃO DE 
ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS - ANEXO V (MODELO).  

8 - A apresentação, no ato do CREDENCIAMENTO, do documento de constituição da empresa, isenta 
a licitante de juntá-lo no ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.  

9 - A incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento, impedirá a participação 
do licitante no presente certame.  

10 - A empresa licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos na esfera civil, penal 
e administrativa.  

11 - Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo 
estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos 
trabalhos, renunciando à apresentação de novas propostas e interposição de recurso.  

12 - Toda documentação referente ao credenciamento  deverá ser apresentada ao Pregoeiro em 
mãos, fora dos  envelopes nº 01 (PROPOSTA DE PREÇO) e 02 (DOCUMENT OS DE 
HABILITAÇÃO).   
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VI - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCUME NTOS DE HABILITAÇÃO  

 

1 - A Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no dia e hora 
previamente estabelecidos para o início da sessão pública do Pregão, em envelopes distintos, lacrados 
e indevassáveis, sob pena de desclassificação, contendo em sua parte externa, as seguintes 
informações:  

 

Ao Municipio de Divino de São Lourenço-ES 

Pregão Presencial nº 007/2018. 

Razão Social: 

CNPJ: 

ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇO 

 

 

Ao Municipio de Divino de São Lourenço-ES 

Pregão Presencial nº 007/2018. 

Razão Social: 

CNPJ: 

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

VII - PROPOSTA DE PREÇO   
 

1 - A proposta deverá atender aos seguintes requisi tos:  

a) ser formulada em 01 (uma) via, datilografada ou digitada, preferencialmente em papel timbrado da 
empresa, sem emendas, rasuras e entrelinhas, conten do data, assinatura do representante 
legal e rubrica em todas as folhas;  

b) deve informar a razão social, número do CNPJ, ender eço completo da empresa licitante, 
telefone fixo e móvel, pessoa de contato, fac-símil e e e-mail;  

c) dados bancários: nome do banco, nº do banco, nº da agência e nº da conta corrente;  

d) discriminação do objeto ofertado conforme especificações e condições previstas no Termo de 
Referência - Anexo I;  

e) declarar no corpo da proposta, ou em escrito à parte, que nos preços mantidos na proposta escrita e 
naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão inclusos todos os 
custos de fornecimento, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes, 
embalagens, licenças, frete e todas as demais despesas necessárias para a execução do respectivo 
objeto. A PMDSL não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos não 
considerados na proposta feita pelo licitante sobre os preços cotados;  

f) deve informar a validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de realização da sessão pública do Pregão;  
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g) preço unitário e total (algarismo), devendo ser cotado em real e com até duas casas decimais após a 
vírgula (R$ 0,00), bem como valor total da proposta em algarismo e por extenso. Ocorrendo diferença 
entre o preço unitário e o total, prevalecerá sempre o primeiro, devendo o Pregoeiro proceder às 
correções necessárias. No caso de divergência entre os valores em algarismos e por extenso, 
prevalecerão os últimos;  

h) descrever o objeto ofertado, INCLUSIVE MARCA, conforme as especificações e condições contidas 
no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I, evitando sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos 
referentes à especificação do objeto.  

2 - Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta de preço. Caso a licitante apresente mais de 
uma proposta, o Pregoeiro considerará aquela mais vantajosa para a Administração Pública.  

3 - O preço ofertado na proposta ou em cada lance será de exclusiva e total responsabilidade da 
empresa licitante, não podendo ser alterado após a sua manifestação, com exceção da negociação 
constante no art. 4º, XVII da Lei nº 10.520/2002.  

4 - A simples apresentação da proposta de preço implica na aceitação integral de todas as condições 
estabelecidas neste edital, obrigando-se a licitante ao cumprimento de todas as exigências nele 
contidas.  

5 - Serão desclassificadas as propostas que:  

a) não atenderem às disposições contidas neste edital;  

b) apresentarem vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes,  

c) apresentarem preços incompatíveis com os praticados no mercado ou superiores ao fixado neste 
edital;  

d) forem omissas ou apresentarem irregularidades/defeitos capazes de dificultar o julgamento;  

e) contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou 
seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro e Equipe de Apoio.  

VIII - PROCEDIMENTOS DA SESSÃO E JULGAMENTO   

 

1 - Após a abertura da sessão pública pelo Pregoeiro, não serão admitidos novos licitantes.  

2 - Para o julgamento das propostas será adotado o critério MENOR PREÇO POR ITEM.  

3 - O procedimento do julgamento compreenderá a abertura dos respectivos envelopes, a leitura das 
propostas de preços, a verificação da conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos no 
edital e seus anexos, identificando as propostas aptas à classificação pelo critério estabelecido no item 
acima.  

4 - Na sequência o Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente 
à de menor preço, para participarem da etapa de oferta de lances.  

5 - Não havendo pelo menos três propostas de preços na condição definida acima, os autores das 
melhores propostas, até o máximo de 03 (três), poderão participar da etapa de oferta de lances.   

6 - Na etapa de oferta de lances será concedida às empresas licitantes classificadas a oportunidade 
para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos.  

7 - O Pregoeiro convidará individualmente as empresas licitantes classificadas, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em 
ordem decrescente de valor.  

8 - Dada a palavra à licitante, esta disporá de 02 (dois) minutos para ofertar o lance.  

9 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances.  
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10 - Durante a sessão pública o Pregoeiro poderá estabelecer regras e prazos razoáveis para o 
bom andamento do procedimento licitatório.  

11 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará na 
exclusão da empresa licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela 
apresentado, para efeito de ordenação das propostas.  

12 - Não poderá haver desistência ou retratação dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente 
desistente às penalidades previstas em lei e neste edital.  

13 - Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa 
competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.  

14 - Nas mesmas situações expostas no item acima, o Pregoeiro poderá decidir, justificadamente, 
pela suspensão do Pregão, para melhor avaliação das regras editalícias e aspectos pertinentes ao 
preço cotado, podendo também optar pela repetição do procedimento.  

15 - Após a fase de lances, se a proposta melhor classificada não tiver sido apresentada por 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e houver proposta de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta classificada, 
estará configurado o empate ficto/virtual. Neste caso, proceder-se-á da seguinte forma:  

a) a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte melhor classificada poderá, no prazo de 02 
(dois) minutos, apresentar proposta de preço inferior a do licitante melhor classificado e, se atendidas as 
exigências deste edital, será considerada vencedora do certame;  

b) não sendo considerada vencedora do certame a Microempresa ou a Empresa de Pequeno 
Porte melhor classificada, na forma anterior, em havendo outras empresas licitantes de mesma natureza 
que tenham ofertado propostas que se enquadram no limite do empate ficto/virtual, estas serão 
convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;   

c) a empresa convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 02 (dois) minutos, 
concedidos pelo Pregoeiro, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 
123/2006;  

d) na hipótese de não contratação nos termos previstos acima, o procedimento licitatório 
prossegue com as demais empresas licitantes.  

16 - Ao final da Sessão Pública o Pregoeiro franqueará a palavra aos licitantes que desejarem 
manifestar intenção de recorrer dos atos até ali praticados.  

  

IX - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 

1 - Para promover a habilitação no procedimento, a empresa licitante deverá apresentar os documentos 
abaixo relacionados.    

2 - Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo 
de cópia legível, autenticados em cartório competente, com exceção dos extraídos pela internet, com 
vigência plena na data fixada para sua apresentação.   

2.1 - Os documentos também poderão ser autenticados  na sede da Prefeitura Municipal, durante 
o horário das 08h às 15h, até o dia anterior à data  de realização do Pregão. O servidor Aureliano 
Souza Gonçalves, membro da Equipe de Apoio, ficará à disposição dos licitantes interessados 
no período retro citado para fins de autenticação d os documentos.  

 
3 - O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do Pregoeiro pelo prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, 
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.  

 

4 - HABILITAÇÃO JURÍDICA  
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a) Empresa Individual: Requerimento de empresário ou EIRELI, devidamente registrado;   

b) Sociedade Limitada: Contrato social e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, 
devidamente registrado;  

c) Sociedade por Ações: Estatuto social, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores;  

d) Sociedade Civil: Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, do Ato Constitutivo, acompanhada 
dos nomes e endereços dos diretores em exercício;  

e) Empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país: Decreto de autorização e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir;  

f) Declaração, em papel timbrado da empresa, de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar - ANEXO 
VII (MODELO).  

Nota:  Será desclassificada  a empresa cujo objeto social  não contemplar o objeto do presente 
certame.  

5 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;  

b) Prova de regularidade de Tributos Federais e Dívida Ativa da União - Certidão Conjunta PGFN e RFB;  

c) Prova de regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa;  

d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa;  

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;  

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, instituída pela Lei nº 12.440, de 07/07/11.  

Nota:  A MEPP que participar deste certame deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

5.1 - A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas pode ser obtida no endereço eletrônico 
http://www.tst.jus.br/certidao.  

5.2 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para fins de habilitação 
deverão conter o nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço 
respectivo, observando-se que:  

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;  

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;   

c) se a licitante for matriz, e a executora do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada 
com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;  

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz.   

5.3 - Figuram como exceções as certidões cuja abrangência atinja tanto a empresa matriz 
quanto as filiais (INSS e PGFN/RFB).  

5.4 - O Pregoeiro e a equipe de apoio, durante a análise dos documentos de habilitação, 
procederão à validação das certidões negativas/positivas apresentadas nos sites dos órgãos 
oficiais (RECEITA FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, SECRETARIAS DA FAZENDA E TRIBUNAL SUPERIOR DO 
TRABALHO).  

5.5 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão 
expedidor deverão ser datados dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura do 
Pregão.  
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6 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

6.1 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a data 
fixada do documento.  

7 -  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

7.1 - Comprovação de aptidão do licitante para o fornecimento de materiais pertinentes ao 
objeto desta licitação, sem quaisquer restrições. A comprovação será feita por meio de 
apresentação de no mínimo 01 (um) atestado, devidamente assinado sob identificação, em 
papel timbrado da empresa ou órgão adquirente, cujo material seja compatível com o objeto 
desta licitação.  

7.2 - Alvará de funcionamento e localização emitido pelo órgão fiscal da sede do licitante, 
com prazo de validade em vigor.  

8 - REGULARIDADE SOCIAL  

8.1 - A empresa licitante deverá apresentar a DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO ART. 
7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ANEXO VI (MODELO), atestando que não 
possui em seu quadro de empregado(s), menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.  

  

X – RECURSOS  
 

1 - Declarada a licitante vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das 
razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para em 03 (três) dias 
apresentarem contrarrazões, que começarão a correr do término do prazo concedido a recorrente.  

2 - A falta de manifestação imediata e motivada da empresa licitante importará na decadência do direito 
de recurso.  

3 - O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não sejam passíveis 
de aproveitamento.  

4 - Os recursos e as contrarrazões deverão ser impressos, contendo a razão social, o CNPJ, o 
endereço, o telefone e o e-mail da empresa licitante, estar rubricado em todas as folhas e assinado 
pelo representante legal ou credenciado.  

5 - Os recursos e as contrarrazões devem ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados no Setor de 
Protocolo da PMDSL.  

6 - Não serão aceitos recursos via fax, SEDEX ou email.  

7 - Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela empresa 
licitante.  

8 - Os memoriais das razões do recurso e contrarrazões, bem como a impugnação ao Edital, deverão 
ser apresentados por escrito, tempestivamente, dirigidos ao Pregoeiro e protocolados junto ao Setor 
de Protocolo da Prefeitura Municipal Divino de São Lourenço-ES, sito a Praça 10 de Agosto, nº 10 - 
Centro – CEP 29.590-000 – Divino de São Lourenço-ES, em dias úteis, no horário de 08h às 15h.  

9 - Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados no Setor de Licitação, 
sito a Praça 10 de Agosto, nº 10 - Centro – CEP 29.590-000 – Divino de São Lourenço-ES, em dias 
úteis, no horário de 08h às 15h.  Havendo interesse em cópias do processo, o licitante deverá 
proceder à solicitação por escrito, sendo as mesmas executadas à custa do interessado.  
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XI – ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ASS INAR CONTRATO.  
 

1 - Será lavrada ata circunstanciada da sessão pública do Pregão com o registro das empresas licitantes 
credenciadas, das propostas de preço escritas e verbais, conforme a ordem de classificação, da 
análise dos documentos de habilitação, dos recursos interpostos, além de outros fatos pertinentes.   

2 - A adjudicação do objeto do Pregão é atribuição do Pregoeiro, exceto quando houver manifestação de 
recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente.  

3 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.  

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

5 - Homologada a licitação pela autoridade superior, o adjudicatário será convocado via telefone, fax, e-
mail ou por correspondência privada, para assinar o Contrato, o que deverá fazê-lo no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis.  

6 - Decorrido o prazo do item 3, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo a 
PMDSL/ES o proponente convocado para a assinatura da Ata, será ele havido como desistente, 
ficando sujeito às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou conjuntamente:  

6.1 - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor global de sua proposta.  

6.2 - Impedimento de contratar com a PMDSL/ES por prazo não superior a 02 (dois) anos.  

6.3 - A multa de que trata o item 4.1 deverá ser recolhida no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a 
contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa 
prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias.  

7 - Para fins de formalização do Contrato, deverá ser respeitada e especificada a ordem de classificação 
do certame e a quantidade de fornecedores a serem registrados.  

8 - A Prefeitura Municipal de Divino de São LOurençopoderá, quando o proponente vencedor, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se 
recusar injustificadamente a assinar a Ata, retomar a sessão pública e convidar os demais 
proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, ou revogar 
a licitação independentemente da cominação do artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93.  

9 - A Administração poderá prorrogar o prazo para a a ssinatura do Contrato, por igual período, 
nos termos do art. 64, § 1 0 da Lei Federal n 0 8.666/93, quando solicitado pelo licitante 
classificado, durante o seu transcurso, e desde que  ocorra motivo justificado e aceito pelo 
setor responsável pelo acompanhamento da ata.  
 

XII - DAS CONTRATAÇÕES  

 

1 - Após a publicação do Contrato da PMDSL no sitio oficial, poderão ser firmadas contratações dentro 
do prazo de validade do Contrato.  

2 - As Contratações decorrentes do Pregão Presencial formalizar-se-ão mediante a assinatura de 
Instrumento - CONTRATO (ANEXO IX), firmado entre as partes.  

3 - As cláusulas contratuais observarão as especificações do objeto e condições definidas na legislação 
vigente, neste edital e anexos e no Contrato.  
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XIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

1 - Entregar os veículos automotores de acordo com as normas previstas neste Edital e no Termo 
de Referência, bem como no instrumento contratual;  

2 - Substituir os veículos que apresentarem defeito de fabricação, de acordo com o estabelecido 
no Código de Defesa do Consumidor, ou ainda, quando acondicionado de forma indevida, ficar 
imprestável para o uso;  

3 - Responsabilizar-se por eventuais despesas quanto à substituição dos veículos, dentro do 
período de garantia, quando do envio de outra localidade;  

4 - Fornecer os veículos dentro das normas exigidas pelo INMETRO – Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;  

5 – Informar, obrigatoriamente, na proposta, a marca, o modelo, a referência e demais 
características, bem como o prazo de garantia dos produtos ofertados, sem possibilidade de 
substituição por qualquer outra;  

6 - Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação (INSS, FGTS, Tributos Estaduais, Municipais e outras 
solicitadas) e qualificação técnica exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, XIII, da Lei 8.666/93;  

7 - O proponente para quem for adjudicado o objeto desta licitação arcará com todas as taxas, 
transporte, fretes e impostos que vierem a incidir sobre os mesmos.  

8 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos e/ou supressões que se fizerem ao 
valor do objeto contratado, dentro dos limites previstos no parágrafo 1º do artigo 65, da Lei nº 8.666/93 
e posteriores alterações.  

  

XIV - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

  

1 – Acompanhar e fiscalizar a execução da entrega dos veículos automotores, objeto deste Edital, do 
Termo de Referência, bem como do instrumento contratual;  

2 – Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos;  

3 – Paralisar e/ou suspender a qualquer tempo o fornecimento do produto, de forma parcial e/ou total, 
sempre que houver descumprimento das normas pré-estabelecidas neste Edital, Termo de Referência, 
instrumento contratual e seus anexos.  

 

  

XV – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS VEÍCULOS  

 

1 – O prazo máximo para a entrega dos veículos será de 40 (quarenta) dias úteis, contados a partir 
do recebimento da comunicação expressa contida no e ncaminhamento das notas de empenho.  

2 – Os veículos automotores deverão ser entregues de acordo com a solicitação do Município, de 
segunda a sexta-feira, de 07 às 15 horas, sem nenhum ônus à contratante.  

3 – Todos os encargos relativos à entrega correrão por conta da empresa vencedora.  

- Os veículos deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Divino de São 
Lourenço-ES, localizado na Rua Projetada, Bairro Santa Cruz, s/nº, Divino de São Lourenço-ES, 
POSTERIORMENTE À VERIFICAÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO  DO MUNICÍPIO – este 
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localizado na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal, locxalizada na Praça 10 de Agosto, nº 10– 
Centro – Rio Novo do Sul (ES).  

 

XVI - PAGAMENTO  
 

1 - O pagamento será efetuado mediante a apresentação na Prefeitura Municipal de Divino de São 
Lourenço-ES, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras, bem como comprovante de 
recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais. Os documentos fiscais, 
depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de até 
10 (dez) dias úteis após a respectiva apresentação.  

  

XVII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

1 - Em caso de inexecução total ou parcial do objeto, atraso de execução ou qualquer inadimplência 
contratual, inclusive desatendimento das determinações da fiscalização a contratada estará sujeita, sem 
prejuízo das responsabilidades civil e criminal, no que couber, às seguintes penalidades:  

a) Advertência;  

b) Multas penitenciais;  

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com PMDSL, segundo 
a natureza e a gravidade da falta cometida, por prazo não superior a 02 (dois) anos, a critério da 
PMDSL;  

c.1) a liberação da CONTRATADA da penalidade supra será concedida sempre que esta ressarcir à 
PMDSL pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada, com base no item 
anterior.  

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
PMDSL pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção aplicada com base na letra 
anterior.  

2 - As multas serão aplicadas para os seguintes casos e nos seguintes percentuais, limitadas a 
10% (dez por cento) sobre o valor global contratado:  

a) De 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor 
global contratado, atualizado na forma da lei, quando a CONTRATADA, sem justa causa, deixar 
de cumprir a obrigação assumida;  

b) De 10% (dez por cento) sobre o valor global contratado, atualizado na forma da lei, no caso de 
desatendimento de determinação da fiscalização.  

3 - Quando as multas atingirem o limite de 10% (dez por cento) do valor global contratado pela 
PMDSL poderá promover a rescisão total do contrato.  

4 - As sanções previstas nas letras “a”, “c” e “d” do item 1 poderão ser aplicadas, juntamente com 
a letra “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis.  

5 - A sanção prevista na letra “d” do item do item 1 é de competência da Prefeita Municipal de 
Divino de São Lourenço-ES, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 
(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua 
aplicação.  

6 - A CONTRATADA será responsabilizada pelos prejuízos que comprovadamente causar à 
PMDSL em decorrência de dolo ou culpa, arcando com a indenização correspondente, da forma como 
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se apurar em processo administrativo, assegurado em qualquer caso, direito de defesa em até 05 
(cinco) dias úteis.  

  

XIX - DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

1 - A empresa participante da licitação deverá forn ecer e-mail válido para manter contato com a 
administração, caso venha ser vencedora do certame.   

2 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação do 
licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisão da Ordem de 
Fornecimento ou instrumento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  

3 - A aceitação da proposta vencedora, pelo Município, obriga o seu proponente à execução integral do 
objeto desta licitação, pelo preço e condições oferecidas, não cabendo o direito a qualquer 
ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos em sua proposta, quer 
seja por erro ou omissão.  

4 - A Administração poderá revogar a presente licitação, por interesse público, decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta ou anulá-la 
por ilegalidade, total ou parcialmente, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado, disponibilizando no sistema para conhecimento dos 
interessados. Poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas 
ou para sua abertura.  

5 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação.  

6 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, 
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, 
observado os princípios da isonomia e do interesse público.  

7 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

8 - É facultada ao Pregoeiro, ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta comercial.  

9 - O Pregoeiro poderá desclassificar o licitante até o recebimento da Ordem de Fornecimento ou 
instrumento equivalente, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstância, anterior ou 
posterior ao julgamento da licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica 
ou administrativa.  

10 - É vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, inclusive 
Fundação instituída e/ou mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou 
indiretamente, por si ou por interposta pessoa, do procedimento licitatório disciplinado por legislação 
vigente.  

11 - Pela elaboração e apresentação da proposta e documentação, o proponente não terá direito a 
auferir vantagens, remuneração ou indenização de qualquer espécie.  

12 - O licitante que não comprovar a veracidade dos elementos informativos apresentados à 
Administração, quando solicitado, será, automaticamente, excluído do presente certame.  

13 - A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa arrematante fará parte dos autos 
da licitação e não será devolvida ao proponente.  



  
  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DEDIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES  

13 
Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço -ES 

Praça 10  de Agosto, 10 . Centro . Divino de São Lourenço-ES CEP 
29.590-000 www.dslourenco.es.gov.br | licitacao@dslourenco.es.gov.br 

  Tel.: (28) 3531-1177 

 

14 - Não havendo solicitação, pelos interessados, de esclarecimentos e informações, pressupõe-se que 
os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, portanto, 
posteriormente, o direito a qualquer reclamação.  

15 - Correrão por conta, exclusiva, do licitante vencedor quaisquer tributos, taxas, insumos ou preços 
públicos porventura devidos.  

16 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias úteis.  

17 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro, com base na legislação em 
vigor.  

18 - Fica eleito o Foro da Comarca de GUAÇUÍ-ES para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas 
decorrentes da presente licitação, com renúncia de outros ainda que privilegiados.  

19 - Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:  

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  
ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇO (MODELO)  
ANEXO III – TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO)  
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO)  
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS (MODELO)  
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
(MODELO)  
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR 
(MODELO) ANEXO VIII – MINUTA CONTRATUAL  

  

Divino de São Lourenço-ES, 07  de Junho de 2018.  

  
GEFHERSON GLICÉRIO DA SILVA BATISTA 

Pregoeiro  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018-FMS.  

 

 

 

  

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA  

  

 
1. OBJETO:  

 
Aquisição de Micro-Ônibus de Transporte Sanitario, zero quilômetro, adaptado para o transporte de 
passageiros com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, conforme plano de trabalho 
referente a Proposta Parlamentar nº 10593.310000/1170-03  e contrapartida do municipio para atender 
à Secretaria Municipal de Saúde , conforme especificações, quantidades e demais condições descritas 
neste Termo de Referência. 
  
02-JUSTIFICATIVAS:  
2.1-O presente requerimento para aquisição do Micrô-ônibus justifica-se por que o municipio e voltado a 
atenção basica não possuindo média nem alta complexidade, atendendo   em parceria com oestado do 
Espirito Santo os pacientes de média e alta complexividade. O Municipio de Divino de São 
Lourenço/ES, está localizado a 250Km da capital Vitoria e 120 Km da Regional Sul Cachoeiro de 
Itapemirim, sendo assim as referênciaslocalizadas a uma consideravel distancia , necessitando assim 
de transporte eletivo para o atendimento da população usuaria do SUS, que faz uso do mesmo. 

 
2.2-Com a aquisição do veiculo será possivel dimensionar a quantidade de veiculos nas estradas 
possibilitando assim uma única viagem para o transporte dos pacientes usuario do SUS. 
 
2.3-Hoje o municipio de Divino de São Lourenço-ES, encaminha um quantitativo de 15 a 25 pacientes 
dia  para unidade de referência, tendo assim que disponibilizar verios veiculos para atender a demanda, 
o que com a aquisição este fator irá diminuir. 
 
2.4-Justificamos que com esta aquisição o atendimento e encaminhamento dos pacientes será com 
qualidade e tratamento adequado. 
 
03. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:  

ITEM QT DESCRIÇÃO 

VALOR MEDIO 
REFERENCIAL 

VALOR 
UNIT 
(R$) 

VALOR 
TOTAL  

(R$) 
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01  01  

Veículo tipo “Micro-Ônibus de Transporte Sanitario” zero 
quilômetro(0Km), adaptado para transporte de passageiros com 
deficiência tipo cadeirante e dificuldades de locomoção de acordo 
com aresolução CONTRAN 316/09; 
 - Com capacidade de  20 a 24 passageiros, já incluso 01(um) 
cadeirante mais motorista;  
-ar condicionado;  
-sistema de TV visivel para todos com Kit Multimidia; 
 -porta pacote;  
-porta lado direito para embarque e desembarque com plataforma 
elevatória veicular;  
-janelas com vidros moveis com guarnição;  
-poltrona para motorista com deslocamento lateral; 
 -cinto desegurança abdominal para todas as poltronas; 
 -tomada de ar no teto com saida de emergencia acoplada; 
 -vidro vigia na traseira; 
 -iluminação interna; 
- motor diesel com no minimo de 150CV de potencia e torque 
minimo de 450 Nm (kgf.m); 
 -injeção eletrônica; 
 -minimo de 5 marchas     a frente e 01 a ré;  
-direção  hidraulica ou eletrica; 
 -tacografo original de fabrica; 
 -freio a ar com ABS; 
 -Suspensão dianteira e traseira com mola    parabolica ou 
trapezoidais e amortecedores telescopios; 
 -PBT mínimo de 7 toneladas; 
 -tanque com capacidade minima de 90 litros;     
-modelo correspondente ao da data da emissão da nota fiscal; 
equipado com todos os acessórios de segurança exigidos pela 
legislação de trânsito vigente.  
-Garantia mínima de 1 (um) ano, a contar do recebimento 
definitivo.  
-Nota: apresentar folder do veículo ofertado, onde se caracterize o 
veículo ofertado com dados técnicos opcionais e acessórios 
originais do fabricante.  

270.675,00 270.675,00  

        270.675,00  
 
3.1-Em relação ao conceito de veículos novos (zero quilômetro) , este Município adota o 
entendimento constante do Anexo da Deliberação CONT RAN nº 64/2008. Assim, serão 
considerados veículos novos (zero quilômetro)  aqueles ofertados por concessionária autorizada 
pelo fabricante ou pelo próprio fabricante .  
  
3.2-O primeiro registro e o primeiro emplacamento/l icenciamento  deverão ser efetuados em 
nome do FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE , cujos custos correrão às expensas da licitante 
vencedora.  
  
4-CONDIÇÕES DE GARANTIA OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO O BJETO:  
 
4.1-A empresa fornecedora compromete-se a dar garantia, revisão e assistência técnica gratuita pelo 
período mínimo de 12 (doze) meses, a contar da entrega técnica do veículo automotor, observadas as 
condições de uso especificadas no manual de manutenção do fabricante e contar com assistência 
técnica autoriza a uma distância máxima de 125km.  
  
4.2-A empresa fornecedora deverá dar garantia de fábrica, mínima de 12 (doze) meses, expressa na 
Nota Fiscal de Venda. A empresa deverá dar garantia total contra defeitos de fabricação por todo o 
período de garantia, comprometendo-se em substituir os produtos que forem entregues com defeitos ou 
no decorrer da garantia.  
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4.3-Será exigido da empresa fornecedora padrão de qualidade e primeira linha, sujeitando-se à 
devolução dos veículos automotores que não atenderem ao solicitado.  
  
4.4-A Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço/ES reserva-se no direito de não receber os bens 
em desacordo com as especificações descritas, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 
24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93.  
  
5-VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO:  
 
5.1-R$ 226.489,00 (duzentos e vinte e seis mil, qua trocentos e oitenta e nove reais).   
  
6– CONDIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO (ART. 4º DA LEI Nº 10.520/2002):  
6.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA  
a) Empresa Individual: Requerimento de empresário ou EIRELI, devidamente registrado;   
b) Sociedade Limitada: Contrato social e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, 
devidamente registrado;  
c) Sociedade por Ações: Estatuto social, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores;  
d) Sociedade Civil: Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, do Ato Constitutivo, 
acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício;  
e) Empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país: Decreto de autorização e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 
o exigir;  
f) Declaração, em papel timbrado da empresa, de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar.  
  
6.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;  
b) Prova de regularidade de Tributos Federais e Dívida Ativa da União - Certidão Conjunta PGFN e 
RFB;  
c) Prova de regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa;  
d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa;  
e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;  
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, instituída pela Lei nº 12.440, de 07/07/11.  
  
6.3-QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a data fixada do documento.  
  
6.4- REGULARIDADE SOCIAL  
a) A empresa licitante deverá apresentar a DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ANEXO VI (MODELO), atestando que não possui em seu quadro de 
empregado(s), menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 
(dezesseis) em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.  
  
6.5- Alvará de funcionamento e localização emitido pelo órgão fiscal da sede do licitante, com prazo de 
validade em vigor.  
   
 
7– PRAZO DE ENTREGA:  
O prazo de entrega dos veículos automotores será de até 40 (quarenta) dias úteis, contados a partir do 
recebimento da comunicação expressa contida no encaminhamento das notas de empenho.  
  
08– CONDIÇÕES DE ENTREGA:  
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8.1-Os veículos automotores, objeto deste Termo de Referência, deverão ser entregues de acordo com 
a solicitação do Município, de segunda a sexta-feira, de 07 à 12 horas, sem nenhum ônus à contratante.  
 
 8.2-Todos os encargos relativos à entrega correrão por conta da empresa vencedora.  
  
9- LOCAL DE ENTREGA, COM ENDEREÇO COMPLETO:  
9.1-O veículo objeto deste Termo de Referência, deverá ser entregue na Sede Administrativa do Fundo 
Municipal de Saúde de Divino de São  Lourenço-ES, localizada na Avenida Pedro Batista de Aguiar, nº 
46, Bairro Santa Cruz, Divino deSão Lourenço-ES, CEP: 29590-000. 
 
9.2- POSTERIORMENTE À VERIFICAÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO  DO MUNICÍPIO – este 
localizado na Sede Administrativa da Prefeitura municipal de Divino de São Lourenço-ES, localizada na 
Praça 10 de Agosto, nº 10, Centro, Divino de São Lourenço-ES, CEP: 29590-000. 
 
10– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
10.1-Entregar os veículos automotores de acordo com as normas previstas neste Termo de Referência, 
bem como no instrumento contratual.  
  
10.2-Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação técnica exigidas neste Termo de Referência, bem como 
no instrumento contratual.  
  
10.3-Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos e/ou supressões que se fizerem ao valor 
do objeto contratado, dentro dos limites previstos no parágrafo 1º, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e 
posteriores alterações.  
  
11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
11.1. Acompanhar e fiscalizar a execução da entrega dos veículos automotores, objeto deste Edital, 
do Termo de Referência, bem como do instrumento contratual;  
  
11.2. Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos;  
  
11.3. Paralisar e/ou suspender a qualquer tempo o fornecimento dos produtos, de forma parcial e/ou 
total, sempre que houver descumprimento das normas pré-estabelecidas neste Edital, Termo de 
Referência, instrumento contratual e seus anexos.  
  
12 – CONDIÇÕES, PRAZOS E DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA O  PAGAMENTO DO BEM 
ENTREGUE OU DO SERVIÇO PRESTADO:  
12.1. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação à Prefeitura Municipal de Divino de 
São Lourenço-ES, de documento fiscal hábil, sem rasuras, bem como comprovantes de recolhimento 
dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais. Os documentos fiscais, depois de 
conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de até 10 (dez) 
dias úteis após a respectiva apresentação.  
  
12.2. O Secretario Municipal de Saúde Srº Osvaldo Neves Figueiredo será o responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato e deverá informar ao preposto da contratada toda e 
qualquer irregularidade encontrada na execução do contrato.  
  
 
 
  

OSVALDO NEVES FIGUEIREDO  
Secretário Municipal de Saúde 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018-FMS.  
 

ANEXO II MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (PAPEL TIMBRA DO DA EMPRESA)  
  
  
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO  
Setor de Licitação  
Pregoeiro Municipal  
  
  
Proposta que faz a empresa...................................................., inscrita no CNPJ nº ............................, e 
inscrição estadual nº  
.........................., estabelecida na ......................................, bairro ..............., cidade de ........................, 
estado de  
.........................., para Aquisição de Micro-Ônibus de Transporte Sanitario, zero quilômetro, 
adaptado para o transporte de passageiros com defic iência tipo cadeirante e dificuldade de 
locomoção, conforme plano de trabalho referente a P roposta Parlamentar nº 10593.310000/1170-
03  e contrapartida do municipio para atender à Sec retaria Municipal de Saúde,  CONFORME 
 ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E DEMAIS CONDIÇÕES DES CRITAS NESTE TERMO 
DE REFERÊNCIA – ANEXO I.  
  
1 – DESCRIÇÃO DO OBJETO  
  

ITEM QUANT. UNID.  ESPECIFICAÇÃO  MARCA  
VALOR 
UNITÁRIO  

(R$)  

VALOR  
TOTAL  

(R$)  
           

    VALOR GLOBAL (R$)   

  
2 - A proponente declara que:  

2.1. Nos preços propostos estão incluídas todas as despesas necessárias para execução do 
objeto, exemplificativamente: frete, embalagens, seguros, impostos, taxas, obrigações 
sociais e trabalhistas, e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento das 
obrigações objeto da licitação.  

2.2. O prazo de validade da proposta será de _____ (__________) dias (não poderá ser 
inferior a 60 (sessenta) dias).  

2.3. (favor informar nome do banco, nº da conta corrente e número da agência).  
2.4. Tem conhecimento de todos os parâmetros necessários ao fornecimento do objeto e 

concorda com os termos do edital do Pregão Presencial n 0 ___/2018 e seus anexos.  
Informamos que na hipótese de sermos vencedores da presente licitação receberá a Ordem de Serviço 
o(a) senhor(a) _____________, (nacionalidade, profissão, CPF e condição jurídica do representante da 
empresa).   

  
Local, _____de ______________ de 2018.  

  
___________________________________________  

(Nome e assinatura do Representante Legal ou Procurador)  
Nº do RG: 0000000 – (Órgão Emissor – UF) Nº do CPF: 000.000.000-00  

Telefone e e-mail para contato 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018-FMS.  

ANEXO III  

TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO)  

  

  

Através deste termo de credenciamento a empresa ________________________ constitui como 

representante o Sr.(a) _______________________, portador(a) do documento de identidade nº 

________ e inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, para participar da licitação acima 

referenciada, outorgando plenos poderes para pronunciar em seu nome, formular proposta comercial, 

assinar documentos, requerer vista de documentos e propostas, interpor recurso e praticar todos os 

atos inerentes ao certame.  

  

________________________________  

Local e data  

  

____________________________________  

Nome e assinatura do representante legal da empresa  

Assinatura com firma reconhecida em cartório   

  

  

Empresa: _______________________  

CNPJ nº ________________________   

  

Obs.: 1) No momento do credenciamento deverá ser apresentado o estatuto, o contrato social ou 

documento equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para conceder a representação da 

empresa.  

2) O Termo de Credenciamento pode ser dispensado quando a empresa estiver 
representada na Sessão Pública por  

um de seus sócios.  

3) Este documento deverá ser apresentado ao Pregoeiro em mãos, fora do envelope, 

na etapa de Credenciamento.  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018-FMS.  

  

ANEXO IV  

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO POR TE (MODELO)  

  

  

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, por 

intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____________________, portador(a) do documento de 

identidade nº _______________, inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, declara sob as penas 

da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de 

Pequeno Porte (EPP), conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a 

quaisquer dos impedimentos do § 4º do referido artigo.  

  

(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalv a abaixo)  

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo 

previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006 para a regularização, estando ciente que, do 

contrário, haverá decadência do direito à contratação, como também sujeição às sanções previstas no 

art. 81 da Lei nº 8.666/1993.  

________________________________  

Local e data  

  

____________________________________  

Nome e assinatura do representante legal da empresa  

  

  

Empresa: _______________________  

CNPJ nº ________________________  

  
Obs: Este documento deverá ser apresentado ao Prego eiro em mãos, fora do envelope, na etapa 
de Credenciamento .  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018-FMS.  

  

ANEXO V  

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓ RIAS (MODELO)  

  

  

  

Declaro que a empresa ____________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________________, cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

edital de licitação acima referenciado, conforme o teor do art. 4º, VII da Lei nº 10.520/2002, sob pena de 

responsabilização nos termos da lei.  

  

________________________________  

Local e data  

  

____________________________________  

Nome e assinatura do representante legal da empresa  

  

  

Empresa: _______________________  

CNPJ nº ________________________  

  

  

  

     

  

Obs: Este documento deverá ser apresentado ao Prego eiro em mãos, fora do envelope, na etapa 
de Credenciamento.   
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018-FMS  

  

ANEXO VI  

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CO NSTITUIÇÃO FEDERAL 
(MODELO) 

  

  

  

Declaro para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/1993, que não empregamos 

menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, como também menores de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos de idade.  

  

________________________________  

Local e data  

  

____________________________________  

Nome e assinatura do representante legal da empresa  

  

  

Empresa: _______________________  

CNPJ nº ________________________  

  

  

  

  

  

  

Obs: Este documento deverá ser apresentado dentro d o envelope nº 02 – 
Documentação/Habilitação.  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018-FMS.  

  

ANEXO VII  

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR  

  

  

  

O(s)  abaixo  assinado(s),  na  qualidade  de  responsável(is)  legal(is)  pela  Empresa  

________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________________ DECLARA, sob as penas da lei , para fins de participação no 

processo licitatório em pauta, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, 

que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer 

esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência 

de fatos supervenientes.  

  

________________________________  

Local e data  

  

____________________________________  

Nome e assinatura do representante legal da empresa  

  

  

Empresa: _______________________  

CNPJ nº ________________________  

  

  

  

  

  

Obs: Este documento deverá ser apresentado dentro d o envelope nº 02 – 
Documentação/Habilitação.  
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ANEXO VIII 
 

MINUTA CONTRATUAL CONTRATO N º____/______. 
 
 

Contrato que entre si celebram a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO 
DE SÃO LOURENÇO-ES, por 
intermedio do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE  e a empresa 
_________________________, na 
qualidade de contratante e contratada, 
respectivamente, para o fim expresso 
nas cláusulas que o integram. 

 
 
 
 
 Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, de um lado, como Contratante, 
oFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , com sede à Avenida Pedro Batista de Aguiar, nº  46 – Bairro Santa 
Cruz – Divino de São Lourenço – ES, inscrito no CNPJ sob o nº 10.593.310/0001-10, .representado por 
seu Gestor ,Srº  Osvaldo Neves Figueiredo, brasileiro, funcionário publico, portador da Carteira de 
Identidade nº 725.531-SSP-ES e inscrito no CPF nº 772.904.887-63, residente e domiciliado na Avenida 
Pedro Batista de Aguiar, s/nº, Bairro Santa Cruz, Divino de São Lourenço-ES, CEP: 29590-000, e o 
MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO/ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 27.174.127/0001-83, com sede à Praça 10 de Agosto, nº 10, nesta cidade, 
representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. ELEARDO APARÍCIO COSTA BRASIL, brasileiro, 
casado, funcionário publico, portador do CPF nº 003.741.147-06 e da Carteira de Identidade nº 968.097 
SSP-ES, residente e domiciliado na Rua Domingos Martins, nº 47, Centro, Divino de São Lourenço/ES, 
residente e domiciliado na Rua Domingos Martins, nº 47, Centro, Divino de São Lourenço/ES, 
denominado CONTRATANTE , e do outro lado como CONTRATADA, a empresa 
____________________, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº ___________________, com 
sede à Rua ______________, nº ____, Bairro ___________, ______________, _____, representada 
neste ato pelo (a) Sr. (a) ___________________, _____________, ______________, ____________, 
inscrita no CPF sob o nº ______________, portador do RG: ________, residente à Rua 
_________________, nº _____,Bairro _______________, ____________, _____, doravante 
denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato, nos termos do procedimento 
licitatório – PREGÃO PRESENCIAL Nº _____/______ , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
_______/_________, TIPO __________________, tudo de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, que se regerá mediante as cláusulas e condições que subseguem.  
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto  
 
1 1.1 - AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS DE TRANSPORTE SANITARIO, ZERO QUILÔMETRO, 

ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DEFICIÊNCIA TIPO CADEIRANTE E 
DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE A PROPOSTA 
PARLAMENTAR Nº 10593.310000/1170-03  E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA ATENDER 
À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,  CONFORME  ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E 
DEMAIS CONDIÇÕES DESCRITAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Prazo de Entrega do Objeto e Prazo de Vigência  
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2.1 – O prazo máximo para entrega dos veículos será de 40 (quarenta) dias úteis, contados a partir do 
recebimento da comunicação expressa contida no encaminhamento das notas de empenho.  
 
2.2 - O presente contrato terá vigência de ____ (________________) _____, contados da assinatura do 
contrato.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Da Entrega e Recebimento do Veí culo  
 
3.1-O veículo objeto deste Termo de Referência, deverá ser entregue na Sede Administrativa do Fundo 
Municipal de Saúde de Divino de São  Lourenço-ES, localizada na Avenida Pedro Batista de Aguiar, nº 
46, Bairro Santa Cruz, Divino deSão Lourenço-ES, CEP: 29590-000. 
 
3.2- POSTERIORMENTE À VERIFICAÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO  DO MUNICÍPIO – este 
localizado na Sede Administrativa da Prefeitura municipal de Divino de São Lourenço-ES, localizada na 
Praça 10 de Agosto, nº 10, Centro, Divino de São Lourenço-ES, CEP: 29590-000. 
 
CLÁUSULA QUARTA - Dos Documentos Integrantes  
 
4.1 - Faz parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o Pregão 
Presencial nº _____/______, completando o presente contrato para todos os fins de direito, 
independente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.  
 
CLÁUSULA QUINTA - Do Preço  
 
5.1 - O preço total do presente contrato é de R$ _________ (_____________), conforme anexo único.  
 
5.2 - No preço já estão incluídos todas as despesas, bem como, impostos, encargos sociais, taxas, 
seguros, transportes, embalagens, licenças, frete e todas as demais despesas necessárias para a 
execução do respectivo objeto.  
 
CLÁUSULA SEXTA - Das Condições de Pagamento  
 
6.1 – O pagamento será efetuado mediante a apresentação na Prefeitura Municipal de Divino de São 
Lourenço-ES, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras bem como comprovante de 
recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais. Os documentos fiscais, 
depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de até 
10 (dez) dias úteis após a respectiva apresentação.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Dos Recursos Orçamentários  
 
7.1 – Para pagamento do objeto deste contrato, serão utilizados os recursos previstos no orçamento 
vigente:  
 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - Das Obrigações das Partes  
 
8.1- Constituem obrigações da CONTRATANTE:  
 
8.1.1 – Acompanhar e fiscalizar a execução da entrega do veículo automotor;  
8.1.2 – Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos;  
8.1.3 – Paralisar e/ou suspender a qualquer tempo o fornecimento do produto, de forma parcial e/ou 
total, sempre que houver descumprimento das normas pré-estabelecidas no Edital, Termo de 
Referência, instrumento contratual e seus anexos.  
 



  
  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DEDIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES  

26 
Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço -ES 

Praça 10  de Agosto, 10 . Centro . Divino de São Lourenço-ES CEP 
29.590-000 www.dslourenco.es.gov.br | licitacao@dslourenco.es.gov.br 

  Tel.: (28) 3531-1177 

 

8.2- Constituem obrigações da CONTRATADA:  
 
8.2.1 – Entregar os veículos automotores de acordo com as normas previstas no Edital, Termo de 
Referência e instrumento contratual;  
8.2.2 - Substituir os veículos que apresentarem defeito de fabricação, de acordo com o estabelecido no 
Código de Defesa do Consumidor, ou ainda, quando acondicionado de forma indevida, ficar imprestável 
para o uso;  
8.2.3 - Responsabilizar-se por eventuais despesas quanto à substituição dos veículos, dentro do período 
de garantia, quando do envio de outra localidade;  
8.2.4 - Fornecer os veículos dentro das normas exigidas pelo INMETRO – Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
8.2.5 – Informar, obrigatoriamente, a marca, o modelo, a referência e demais características, bem como 
o prazo de garantia do produto ofertado, sem possibilidade de substituição por qualquer outra;  
8.2.6 - A empresa deverá manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação (INSS, FGTS, Tributos Estaduais, 
Municipais e outras solicitadas) e qualificação técnica exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, XIII, 
da Lei 8.666/93;  
8.2.7 - O proponente que for adjudicado para esta licitação arcará com todas as taxas, transporte, fretes 
e impostos que vierem a incidir sobre os mesmos;  
8.2.8 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos e/ou supressões que se fizerem ao 
valor do objeto contratado, dentro dos limites previstos no parágrafo 1º do artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e 
posteriores alterações.  
 
CLÁUSULA NONA - Das Condições de Garantia ou Assist ência Técnica  
 
9.1 – A Contratada compromete-se a dar garantia, revisão e assistência técnica gratuita pelo período de 
mínimo de 12 (doze) meses, a contar da entrega técnica do veículo automotor, observadas as 
condições de uso especificadas no manual de manutenção do fabricante e contar com assistência 
técnica autorizada dentro do Estado do Espirito Santo.  
 
9.2 - A Contratada deverá dar garantia de fábrica, mínima de 12 (doze) meses, expressa na Nota Fiscal. 
A Contratada deverá dar garantia total contra defeitos de fabricação por todo o período de garantia, 
comprometendo-se em substituir os produtos que forem entregues com defeitos ou no decorrer da 
garantia.  
 
9.3 – Será exigido da Contratada padrão de qualidade e primeira linha, sujeitando-se à devolução dos 
veículos automotores que não atenderem ao solicitado.  
 
9.4 – A Prefeitura Municipal reserva-se no direito de não receber os bens em desacordo com as 
especificações descritas, podendo cancelar o contrato a aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei 
Federal nº 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - Das Sanções Administrativas  
 
10.1 - Em caso de inexecução total ou parcial do objeto, atraso de entrega ou qualquer inadimplência 
contratual, inclusive desatendimento das determinações da fiscalização, a Contratada estará sujeita, 
sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, no que couber, às seguintes penalidades:  
a) Advertência;  
b) Multas penitenciais;  
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a PMDSL, 
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, por prazo não superior a 02 (dois) anos, à critério 
da PMDSL;  
c.1) A liberação da CONTRATADA da penalidade supra será concedida sempre que esta ressarcir à 
PMDSL pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada, com base no item 
anterior;  
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d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante à 
PMDSL pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra 
anterior.  
 
10.2 - As multas serão aplicadas para os seguintes casos e nos seguintes percentuais, limitadas a 10% 
(dez por cento) sobre o valor global contratado:  
a) De 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor 
global contratado, atualizado na forma da lei, quando a Contratada, sem justa causa, deixar de cumprir 
a obrigação assumida.  
b) De 10% (dez por cento) sobre o valor global contratado, atualizado na forma da lei, no caso de 
desatendimento de determinação da fiscalização.  
 
10.3 - Quando as multas atingirem o limite de 10% (dez por cento) do valor global contratado pela 
PMDSL poderá promover a rescisão total do contrato.  
 
10.4 - As sanções previstas nas letras “a”, “c” e “d” do item 10.1 poderão ser aplicadas juntamente com 
a da letra “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis.  
 
10.5 - A sansão prevista na letra “d” do item 10.1 é de competência da Prefeita Municipal de Divinio de 
São Lourenço-ES, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias 
da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.  
 
10.6 - A Contratada será responsabilizada pelos prejuízos que comprovadamente causar à PMDSL em 
decorrência de dolo ou culpa, arcando com a indenização correspondente, da forma como se apurar em 
processo administrativo, assegurado em qualquer caso, direito de defesa em até 05 (cinco) dias úteis.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da Rescisão  
 
11.1 – A inadimplência parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das cláusulas e condições 
estabelecidas no presente contrato, assegurará a CONTRATANTE o direito de dá- lo por rescindido, 
mediante notificação, através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de 
recebimento, ficando a critério da CONTRATANTE declarar rescindido o presente contrato nos termos 
desta cláusula, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e as demais penalidades previstas na 
Lei nº 8.666/93.  
 
11.2 – O presente contrato poderá, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no art. 78 
da Lei 8.666/93.  
 
11.3 – No caso de rescisão por razões de interesse público, a CONTRATANTE enviará à 
CONTRATADA, aviso prévio, com antecedência de 05 (cinco) dias.  
 
11.4 – A rescisão se dará de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, nos casos previstos nos incisos IX, X e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93.  
 
11.5 – Em qualquer caso de rescisão será observado o parágrafo único do art. 78 da Lei 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Dos Direitos da Administra ção em caso de Rescisão  
 
12.1 - Em caso de rescisão, a Contratada reconhece integralmente os direitos da Prefeitura previstos no 
artigo 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo de indenização por perdas e danos que a 
rescisão possa acarretar. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do Acompanhamento e da Fiscalização  
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13.1 - A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor previamente designado 
pela Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da Legislação Aplicável  
 
14.1 - Aplica-se a execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Da Publicação  
 
15.1 - O presente contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado e/ou no Diário Oficial 
do União, dando-se cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, correndo 
a despesa por conta do Contratante.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Do Foro  
 
16.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Guaçuí-ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste 
contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja.  
 
16.2 - E por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente instrumento, após lido e achado 
conforme.  
 
 

Divino de São Lourenço-ES, ___ de ____________ de _ ______. 
 
 

ELERADO APARICIO COSTA BRASIL 
Prefeito Municipal 

Contratante 
 
 

OSVALDO NEVES FIGUEIREDO 
Secretario Municipal de Saúde 

Contratante 
 
 

____________________________________________ 
Contratada 

 
 
TESTEMUNHAS:  
1 – NOME:_______________________________________ Ass.;  
2 – NOME:_______________________________________ Ass.: 
 
 
 
 
 


