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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009

            O MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
10 de Agosto, nº 10, Centro, e o 
Avenida Pedro Batista de Aguiar, nº 46
realizar licitação na modalidade Pregão (Presencial) Nº 009
2002, Decreto Municipal nº 050/2017; 
nº 123, de 2006 e alterações, Lei Complementar nº 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem como 
à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 
 

SESSÃO PÚBLIC
LOCAL:  Sala de Licitações, Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Divino de São 

Lourenço
DATA ABERTURA 08/11
PROTOCOLO DOS  

ENVELOPES Até ás 12:3

CREDENCIAMENTO Ás 12:50 horas
 

HORÁRIO DE 
ABERTURA DOS 

ENVELOPES 
13:00 horas

 

1 – A presente licitação tem como objeto o 
TIPO A- SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA PARA ATENDER AS DEMA NDAS DA
MUNICIPAL DE SAÚDE , conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I. 

2 – Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante

Anexo I Termo de Referência 
Anexo II Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da 

Constituição Federal 
Anexo III Modelo Proposta 
Anexo IV Modelo de Procuração Particular
Anexo V Minuta da Ata de Registro de 
Anexo VI Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Anexo VII Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação 
Anexo VII Declaração de Responsabilidade, Concordância e de Submissão às condições do Edital
Anexo IX Minuta do Contrato 
 
 

1 – Fundo Municipal de Saúde.  

IV – CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018-FMAS

I-PREÂMBULO 

DIVINO DE SÃO LOURENÇO -ES, CNPJ 27.174.127/0001
, Centro, e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ Nº 10.593.310/0001

Avenida Pedro Batista de Aguiar, nº 46, Santa Cruz, torna público que no local, data e horário abaixo indicados fará 
idade Pregão (Presencial) Nº 009/2018, do tipo menor preço, regido pela Lei nº 10.520, de 

Decreto Municipal nº 050/2017;  Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar 
nº 123, de 2006 e alterações, Lei Complementar nº 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem como 

exigências previstas neste Edital e seus Anexos.  

SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 009/2018
Sala de Licitações, Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Divino de São 
Lourenço-ES, Praça 10 de Agosto, nº 10, Centro. 
08/11/2018. 

Até ás 12:30 horas do dia 08/11/2018 

Ás 12:50 horas 

13:00 horas 

II – OBJETO 

A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA PARA ATENDER AS DEMA NDAS DA

, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I. 

Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

Termo de Referência  
Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da 
Constituição Federal  
Modelo Proposta  
Modelo de Procuração Particular 
Minuta da Ata de Registro de Preços 
Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação 
Declaração de Responsabilidade, Concordância e de Submissão às condições do Edital
Minuta do Contrato  

III – ÁREA SOLICITANTE 

 

CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
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MAS. 

27.174.127/0001-83, com endereço na Praça 
10.593.310/0001-10 com endereço na 

, torna público que no local, data e horário abaixo indicados fará 
/2018, do tipo menor preço, regido pela Lei nº 10.520, de 

Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar 
nº 123, de 2006 e alterações, Lei Complementar nº 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem como 

2018-FMS 
Sala de Licitações, Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Divino de São 

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS 
SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA PARA ATENDER AS DEMA NDAS DA SECRETARIA 

, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I.  

:  

Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da 

Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 
Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação  
Declaração de Responsabilidade, Concordância e de Submissão às condições do Edital 

CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES  
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1 – Cópia deste edital encontra-se dispon
através de requerimento junto ao Setor de Protocolo endereçado à Divisão de Li
ao custo de R$ 0,10 (dez centavos) por folha, referente às cópias reprográficas. 

2 – As empresas e/ou representantes que tiverem interess
publicações referentes ao processo no site www.dslourenco.es.gov.br
Estado do Espírito Santo e Diário

3 – Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e
licitacao@dslourenco.es.gov.br, até 02 (dois) dias úteis antes da 
 

3.1 – As respostas do Pregoeir
disponibilizadas no site www.dslourenco.es.gov.br
interessados.  

4 – No site do Município serão disponibilizadas
importantes, razão pela qual os interessados devem consultar o site com 

5 – Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas  por licitantes até o 2º dia útil, que ante
das propostas, mediante petição a ser enviada, preferencialmente, para o endereço eletrônico 
licitacao@dslourenco.es.gov.br, ou protocolizadas 

5.1 – A petição deverá ser assinada pel
pelo representante legal ou credenciado do licitante, com indicação de sua razão social, número do CNPJ e endereço, 
acompanhado de cópia do documento de identificação e CPF do sign
legal (contrato social, se sócio, contrato social e procuração pública ou particular, se procurador). 
 

5.2 – O Município não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou outros endereç
eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento pelo Pregoeiro, e que, por isso, sejam intempestivas. 

5.3 – Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar 

5.4 – A decisão do Pregoeiro será enviada ao impugnante por e
da Lei nº. 8.666/93. 

 

V – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA APRESENTAÇÃO DA PROP OSTA COMERCIAL E DA 
DOCUMENTAÇÃO 

1 – Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação. 

2 – Os licitantes deverão manifestar que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às 
exigências do edital.  

3 – Não poderá participar da presente licitação pessoa jurídica: 

3.1 – Suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com o Município de Divino de São Lourenço; 
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se disponível na internet, no site www.dslourenco.es.gov.br
através de requerimento junto ao Setor de Protocolo endereçado à Divisão de Licitação, no horário das 08 às 15

centavos) por folha, referente às cópias reprográficas.  

As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam
rocesso no site www.dslourenco.es.gov.br, bem como as publicaçõe
Diário Oficial da União, quando for o caso, com vista a possí

Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e
.gov.br, até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para abertura das 

As respostas do Pregoeiro às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por e
dslourenco.es.gov.br, no link correspondente a este edital, ficando acessíveis a todos os 

No site do Município serão disponibilizadas, além das respostas, outras informações que o Pregoeiro julgar 
importantes, razão pela qual os interessados devem consultar o site com freqüência.  

Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas  por licitantes até o 2º dia útil, que ante
das propostas, mediante petição a ser enviada, preferencialmente, para o endereço eletrônico 

, ou protocolizadas no Protocolo Geral do Município dirigidas ao Pregoeiro. 

A petição deverá ser assinada pelo cidadão, acompanhada de cópia de seu documento de identificação e CPF, ou 
pelo representante legal ou credenciado do licitante, com indicação de sua razão social, número do CNPJ e endereço, 
acompanhado de cópia do documento de identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de representação 
legal (contrato social, se sócio, contrato social e procuração pública ou particular, se procurador). 

O Município não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou outros endereç
eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento pelo Pregoeiro, e que, por isso, sejam intempestivas. 

Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  

A decisão do Pregoeiro será enviada ao impugnante por e-mail, em até 03 (três) dias úteis, conforme art. 41, §1º, 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA APRESENTAÇÃO DA PROP OSTA COMERCIAL E DA 

Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação. 

Os licitantes deverão manifestar que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às 

Não poderá participar da presente licitação pessoa jurídica:  

Suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com o Município de Divino de São Lourenço; 
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ível na internet, no site www.dslourenco.es.gov.br, ou, ainda, poderá ser obtida 
citação, no horário das 08 às 15 horas, 

e em participar do certame obrigam-se a acompanhar as 
, bem como as publicações no Diário Oficial do 

, quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos.  

Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail: 
data marcada para abertura das propostas.  

o às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por e-mail, fax,ou 
, no link correspondente a este edital, ficando acessíveis a todos os 

, além das respostas, outras informações que o Pregoeiro julgar 

Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas  por licitantes até o 2º dia útil, que anteceder a abertura 
das propostas, mediante petição a ser enviada, preferencialmente, para o endereço eletrônico 

dirigidas ao Pregoeiro.  

o cidadão, acompanhada de cópia de seu documento de identificação e CPF, ou 
pelo representante legal ou credenciado do licitante, com indicação de sua razão social, número do CNPJ e endereço, 

atário e comprovante do poder de representação 
legal (contrato social, se sócio, contrato social e procuração pública ou particular, se procurador).  

O Município não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou outros endereços 
eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento pelo Pregoeiro, e que, por isso, sejam intempestivas.  

Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 

mail, em até 03 (três) dias úteis, conforme art. 41, §1º, 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA APRESENTAÇÃO DA PROP OSTA COMERCIAL E DA 

Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.  

Os licitantes deverão manifestar que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às 

Suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com o Município de Divino de São Lourenço;  
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3.2 – Tenha sido declarada suspensa ou inidônea para licitar ou
Indireta nos âmbitos Federal, Distrital, Estadual ou Municipal (Acórdão nº. 2.218/2011 

3.3 – Encontrar-se em situação de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (exce
no item VII, subitem 1.3, alínea “a.1”), concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não 
funcionem no País;  

3.4 – Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação; 

3.5 – Incidir no disposto no art. 9º da Lei nº. 8.666/93. 

4 – A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, 
sujeita-se às penalidades cabíveis.
4.1 – A proposta e os documentos de habilitação deverão ser ent
previstos neste Edital e ser apresentados em envelopes distintos, indevassáveis e colados, contendo em sua parte externa 
o seguinte:  

A: PREFEITURA DE DIVINO DE SÃO 
LOURENÇO. 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 
“PROPOSTA”  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009
 
 

1 - A Proposta Comercial, contemplando o valor total do objeto, deverá ser apresentada, junto à Divisão de Licitação, 
até a data e horário marcados para 

1.2 – Deverá ser inserido o valor total do obj

2 – Proposta Comercial, conforme Modelo do 
informações ali previstas, com valor total do objeto, identificação da empresa proponente, nº do CNPJ, endereço, 
números de telefone, e-mail e assi
qualificado, sem emendas, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocadamente, tais falhas 
não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, p
de seu conteúdo, constando obrigatoriamente: 
 a) Valor unitário;  

b) Descrição detalhada do objeto, conforme especificações contidas do termo de referência. 

2.1 – Deverão ser observados os preços 
extraídos de pesquisa de preços de mercado, não podendo os preços ofertados ultrapassarem tais valores. 

2.2 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornece

2.3 – Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

2.4 – Os preços deverão ser expressos em moeda corrente do país, com 02 (duas) casas decimais após a vírgula, sendo 
desconsiderada, para efeito de julgamento, a terceira casa decimal. 
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Tenha sido declarada suspensa ou inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública Direta ou 
Indireta nos âmbitos Federal, Distrital, Estadual ou Municipal (Acórdão nº. 2.218/2011 

se em situação de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (exce
no item VII, subitem 1.3, alínea “a.1”), concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não 

Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;  

sposto no art. 9º da Lei nº. 8.666/93.  

A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, 
se às penalidades cabíveis. 

A proposta e os documentos de habilitação deverão ser entregues na Sala da Divisão de Licitação,na data e horário 
previstos neste Edital e ser apresentados em envelopes distintos, indevassáveis e colados, contendo em sua parte externa 

A: PREFEITURA DE DIVINO DE SÃO 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018-FMS 

A: PREFEITURA DE DIVINO DE SÃO 
LOURENÇO. 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 
“DOCUMENTAÇÃO”  
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 009
 

VI – PROPOSTA COMERCIAL 

A Proposta Comercial, contemplando o valor total do objeto, deverá ser apresentada, junto à Divisão de Licitação, 
até a data e horário marcados para recebimento dos envelopes de “Proposta e Documentação”

Deverá ser inserido o valor total do objeto. 

Proposta Comercial, conforme Modelo do ANEXO III , ou em modelo próprio, desde que contenha todas as 
informações ali previstas, com valor total do objeto, identificação da empresa proponente, nº do CNPJ, endereço, 

mail e assinatura do seu representante legal ou credenciado, devidamente identificado e 
qualificado, sem emendas, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocadamente, tais falhas 
não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo ao Município ou não impedirem a exata compreensão 
de seu conteúdo, constando obrigatoriamente:  

b) Descrição detalhada do objeto, conforme especificações contidas do termo de referência. 

Deverão ser observados os preços de referência de cada item, constantes do Termo de Referência, 
extraídos de pesquisa de preços de mercado, não podendo os preços ofertados ultrapassarem tais valores. 

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

verão ser expressos em moeda corrente do país, com 02 (duas) casas decimais após a vírgula, sendo 
desconsiderada, para efeito de julgamento, a terceira casa decimal.  
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contratar com a Administração Pública Direta ou 
Indireta nos âmbitos Federal, Distrital, Estadual ou Municipal (Acórdão nº. 2.218/2011 – TCU – 1ª Câmara);  

se em situação de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (excetuado o caso previsto 
no item VII, subitem 1.3, alínea “a.1”), concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não 

A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, 

regues na Sala da Divisão de Licitação,na data e horário 
previstos neste Edital e ser apresentados em envelopes distintos, indevassáveis e colados, contendo em sua parte externa 

A: PREFEITURA DE DIVINO DE SÃO 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO  

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 009/2018-FMS  

A Proposta Comercial, contemplando o valor total do objeto, deverá ser apresentada, junto à Divisão de Licitação, 
recebimento dos envelopes de “Proposta e Documentação”.  

, ou em modelo próprio, desde que contenha todas as 
informações ali previstas, com valor total do objeto, identificação da empresa proponente, nº do CNPJ, endereço, 

natura do seu representante legal ou credenciado, devidamente identificado e 
qualificado, sem emendas, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocadamente, tais falhas 

rejuízo ao Município ou não impedirem a exata compreensão 

b) Descrição detalhada do objeto, conforme especificações contidas do termo de referência.  

de referência de cada item, constantes do Termo de Referência, ANEXO I , 
extraídos de pesquisa de preços de mercado, não podendo os preços ofertados ultrapassarem tais valores.  

dor registrado.  

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.  

verão ser expressos em moeda corrente do país, com 02 (duas) casas decimais após a vírgula, sendo 
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2.5 – A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e in
cláusulas e condições deste instrumento e total sujeição à legislação pertinente. , não podendo os preços ofertados 
ultrapassarem tais valores.  

2.5 – A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento
cláusulas e condições deste instrumento e total sujeição à legislação pertinente. 

3 – A Proposta Comercial deverá ter validade por 60 (sessenta)

431 – Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, será considerado como aceito para 
efeito de julgamento.  

3.2 – Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das pr
licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos. 

3.3 – Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer de
seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser solicitada prorroga
prazo, no mínimo, caso persista o interesse deste Município. 

434 – A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, n
consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta. 

4 – Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo lic
Proposta Comercial.  

5 – O encaminhamento da Proposta Comercial pr
neste Edital.  
 6 – O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão, assumindo como 
firme e verdadeira sua proposta e lances. 

87– O preço deverá ser ofertado incluindo os valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, tributos, fretes, 
ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios. 
 

1 – Os licitantes deverão apresentar os 
estabelecimento que firmará contrato com o Município de 
autenticada por cartório competente, com vigência plena até a data fixada no preâmbu

1.1. Documentos relativos à Regularidade Jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial 
da respectiva sede;  

b) No caso de sociedade empresária: ato con
Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b.1) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação r

c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua 
sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
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A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e in
cláusulas e condições deste instrumento e total sujeição à legislação pertinente. , não podendo os preços ofertados 

A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento
cláusulas e condições deste instrumento e total sujeição à legislação pertinente.  

A Proposta Comercial deverá ter validade por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, será considerado como aceito para 

Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem convocação para a 
ficam liberados dos compromissos assumidos.  

Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das 
seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser solicitada prorrogação de sua validade a todos os 
prazo, no mínimo, caso persista o interesse deste Município.  

A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem anterior, 
consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta.  

Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo lic

O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às 

O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão, assumindo como 
firme e verdadeira sua proposta e lances.  

á ser ofertado incluindo os valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, tributos, fretes, 
ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios.  

VII – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

Os licitantes deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, com o mesmo CNPJ, relativos ao 
estabelecimento que firmará contrato com o Município de Divino de São Lourenço
autenticada por cartório competente, com vigência plena até a data fixada no preâmbulo deste instrumento: 

1.1. Documentos relativos à Regularidade Jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial 

b) No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente inscrito no 
Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b.1) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação r

c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua 
sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;  
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A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral concordância com as 
cláusulas e condições deste instrumento e total sujeição à legislação pertinente. , não podendo os preços ofertados 

A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral concordância com as 

dias, a contar da data de sua apresentação.  

Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, será considerado como aceito para 

opostas, sem convocação para a contratação, os 

ntro do período de validade das propostas, ou 
ção de sua validade a todos os licitantes classificados, por igual 

os termos do subitem anterior, dependerá do 

Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da entrega de sua 

conhecimento e atendimento às exigências previstas 

O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão, assumindo como 

á ser ofertado incluindo os valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, tributos, fretes, 

 

documentos abaixo relacionados, com o mesmo CNPJ, relativos ao 
Divino de São Lourenço, em original ou cópia legível 

lo deste instrumento:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial 

stitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente inscrito no 
Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

b.1) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;  

c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua 



PREFEITURA 

 

 

 

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: ce
Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, 
nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento N
Comércio – DNRC;  

e) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiv
como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

OBS: Os documentos relacionados nas alíneas acima deste item não precisarão con
se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

1.2. Documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

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

b) Prova da Situação Regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
de 1990), através da apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Segur
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil e Procuradoria-

d) certidão negativa de débito/posi

e) certidão negativa de débito/positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Pública Municipal; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, median
negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

1.3. Documentos relativos à Qualificação Econômico

a) Certidão Negativa de Falência e de Recuperação Judicial e Extrajudicial (Falência e Concordata) expedida pelo 
Cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica, emitida, a no máximo, 90 (noventa) dias da data prevista 
para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do Artigo 31 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 

a.1) A licitante que estiver com a Certidão Positiva de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, se apresentar o plano de 
recuperação da empresa devidamente aprovado e homologado judicialmente, nos termos do art. 58, da Lei nº. 
11.101/2005, poderá ser consid
habilitação exigidos neste edital. 

1.4. Documentos relativos à Qualificação Técnica: 

a) Comprovação de aptidão por meio de, no mínimo, 01 (um) Atestado de c
contratual para o fornecimento do objeto semelhante ao desta licitação, podendo ser emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado. Os atestados de capacidade técnica terão prazo de validade indeterminado, salvo quando no
mesmos estiver explícita sua validade; 

b) Declaração de que possui concessionária para realização de assistência técnica e, conseqüente, preservação da 
garantia do veículo no Estado do Espírito Santo.
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d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, 
nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento N

e) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da A
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiv
como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;  

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

Os documentos relacionados nas alíneas acima deste item não precisarão constar do Envelope "Documentação", 
se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.  

1.2. Documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

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

b) Prova da Situação Regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Lei nº 8.036, de 11 de maio 
de 1990), através da apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);  

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão 
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita 

-Geral da Fazenda Nacional;  

d) certidão negativa de débito/positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Pública Estadual; 

e) certidão negativa de débito/positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Pública Municipal; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, median
negativa de débitos trabalhistas (CNDT).  

1.3. Documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira:  

a) Certidão Negativa de Falência e de Recuperação Judicial e Extrajudicial (Falência e Concordata) expedida pelo 
o distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica, emitida, a no máximo, 90 (noventa) dias da data prevista 

para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do Artigo 31 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 

a.1) A licitante que estiver com a Certidão Positiva de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, se apresentar o plano de 
recuperação da empresa devidamente aprovado e homologado judicialmente, nos termos do art. 58, da Lei nº. 
11.101/2005, poderá ser considerada habilitada, desde que demonstre e cumpra com todos os demais requisitos de 
habilitação exigidos neste edital.  

1.4. Documentos relativos à Qualificação Técnica:  

a) Comprovação de aptidão por meio de, no mínimo, 01 (um) Atestado de capacidade técnica
contratual para o fornecimento do objeto semelhante ao desta licitação, podendo ser emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado. Os atestados de capacidade técnica terão prazo de validade indeterminado, salvo quando no
mesmos estiver explícita sua validade;  

b) Declaração de que possui concessionária para realização de assistência técnica e, conseqüente, preservação da 
garantia do veículo no Estado do Espírito Santo. 
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rtidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, 
nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do 

social em vigor, com a ata da Assembléia que o aprovou, 
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;  

star do Envelope "Documentação", 

FGTS (Lei nº 8.036, de 11 de maio 

idade Social, mediante apresentação de Certidão 
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita 

tiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Pública Estadual;  

e) certidão negativa de débito/positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Pública Municipal;  

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

a) Certidão Negativa de Falência e de Recuperação Judicial e Extrajudicial (Falência e Concordata) expedida pelo 
o distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica, emitida, a no máximo, 90 (noventa) dias da data prevista 

para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do Artigo 31 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.  

a.1) A licitante que estiver com a Certidão Positiva de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, se apresentar o plano de 
recuperação da empresa devidamente aprovado e homologado judicialmente, nos termos do art. 58, da Lei nº. 

erada habilitada, desde que demonstre e cumpra com todos os demais requisitos de 

apacidade técnica, comprovando Pactuação 
contratual para o fornecimento do objeto semelhante ao desta licitação, podendo ser emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado. Os atestados de capacidade técnica terão prazo de validade indeterminado, salvo quando nos 

b) Declaração de que possui concessionária para realização de assistência técnica e, conseqüente, preservação da 
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1.5. Documentos Complementares: 

a) Declaração de cumprimento aos termos dispostos no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme 
Anexo II;  

b) Declaração de Responsabilidade, Concordância e de Submissão às condições do Edital, conforme Anexo VIII; 

1.6 – Os documentos acima relacionados dev
entregues de preferência, de forma ordenada e numerada, de modo a permitir maior rapidez na conferência e exame 
pertinente.  

1.7. – Os documentos acima mencionados não poderão ser substituí

1.8. – A ausência de documento e a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto nos itens 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital inabilitará a proponente, por isso, é sumamente importante, que o
se esqueçam de verificar a regularidade dos documentos previstos neste instrumento. 

1.8 – Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante, e 
com número do CNPJ e com o ende

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

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

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

1.9 – Após a fase de habilitação, não cabe desistê
superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro (a). 

1.9.1 – Para efeito deste item, considera

1.10 – Todos os documentos acima menci

1.11 – Sob pena de inabilitação, a Pessoa Jurídica deverá apresentar os seus respectivos documentos acima 
relacionados, em cópia legível autenticada por cartório competente, com vigência p
dos envelopes de “Documentação”. Serão admiti
originais sejam apresentados na reunião de abertura dos envelopes de habilitação para a devida autenticaçã
vigência plena até a data fixada para a abertura dos envelopes ‘Documentação’; (considerar
de documento que esteja disponível na “INTERNET”): 

2 – Os documentos acima mencionados não poderão ser substituídos por qualquer
meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac

3 – Deverá ser apresentada toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da 
regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 

3.1 – Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for declarada
prorrogáveis por igual período, a critério do Município, para regularização da documentação. 
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1.5. Documentos Complementares:  

mprimento aos termos dispostos no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme 

b) Declaração de Responsabilidade, Concordância e de Submissão às condições do Edital, conforme Anexo VIII; 

Os documentos acima relacionados deverão constar do envelope nº. 2 – “Documentos de Habilitação” e ser 
entregues de preferência, de forma ordenada e numerada, de modo a permitir maior rapidez na conferência e exame 

Os documentos acima mencionados não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo. 

A ausência de documento e a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto nos itens 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital inabilitará a proponente, por isso, é sumamente importante, que o
se esqueçam de verificar a regularidade dos documentos previstos neste instrumento.  

Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante, e 
com número do CNPJ e com o endereço respectivo, salientando que:  

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

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
tureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;  

c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro (a).  

Para efeito deste item, considera-se vencida a fase de habilitação com a divulgação de seu resultado. 

Todos os documentos acima mencionados deverão ser apresentados dentro de seu período de validade. 

Sob pena de inabilitação, a Pessoa Jurídica deverá apresentar os seus respectivos documentos acima 
relacionados, em cópia legível autenticada por cartório competente, com vigência plena até a data fixada para abertura 
dos envelopes de “Documentação”. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos 
originais sejam apresentados na reunião de abertura dos envelopes de habilitação para a devida autenticaçã
vigência plena até a data fixada para a abertura dos envelopes ‘Documentação’; (considerar
de documento que esteja disponível na “INTERNET”):  

Os documentos acima mencionados não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo ou apresentados por 
meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas.

Deverá ser apresentada toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da 
iscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.  

Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for declarada
prorrogáveis por igual período, a critério do Município, para regularização da documentação. 
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mprimento aos termos dispostos no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme 

b) Declaração de Responsabilidade, Concordância e de Submissão às condições do Edital, conforme Anexo VIII;  

“Documentos de Habilitação” e ser 
entregues de preferência, de forma ordenada e numerada, de modo a permitir maior rapidez na conferência e exame 

dos por qualquer tipo de protocolo.  

A ausência de documento e a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto nos itens 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital inabilitará a proponente, por isso, é sumamente importante, que os interessados, não 

 

Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante, e 

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

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 

c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

ncia de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 

se vencida a fase de habilitação com a divulgação de seu resultado.  

onados deverão ser apresentados dentro de seu período de validade.  

Sob pena de inabilitação, a Pessoa Jurídica deverá apresentar os seus respectivos documentos acima 
lena até a data fixada para abertura 

das fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos 
originais sejam apresentados na reunião de abertura dos envelopes de habilitação para a devida autenticação, com 
vigência plena até a data fixada para a abertura dos envelopes ‘Documentação’; (considerar-se-á original a via impressa 

tipo de protocolo ou apresentados por 
símile, mesmo autenticadas. 

Deverá ser apresentada toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da 

Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério do Município, para regularização da documentação.  
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3.2 – A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser 
dirigido ao(à) Pregoeiro(a).  

3.3 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis inicialmente concedidos. 

3.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação ou submeter o processo à Autoridade Competente para revogação. 

4 – Os documentos exigidos neste edital deverão ser 
apresentação.  

4.1 – Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor, deverão 

datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de abertura do Pregã
técnica, se exigidos.  

5 – Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo. 

6 – A ausência dos documentos ou sua apresentação em desacordo com o previsto neste Título, inabilitará o licitante e 
sujeitando-se o licitante às sanções legais. 

1 – O critério de julgamento da licitação será dividido em du
obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do 
especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1 – O Pregoeiro poderá solicitar amostra do objeto ou promover diligência, conforme o caso, junto ao licitante 
detentor do menor preço, antes do julgamento, para verificação de sua conformidade com as especificações exigidas 
neste Edital.  

2 – Será desclassificada a Proposta Comercial que: 

2.1 – Não se refira à integralidade do objeto; 

2.2 – Não atenda às exigências estabelecidas neste Edital ou em diligência; 

2.3 – Tenha suas amostras, quando solicitadas, consideradas em desacordo com as especificações deste Edital 
legislação aplicável, por meio de parecer técnico emitido pela área solicitante, ou que não sejam entregues no prazo 
determinado, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro;

2.4 – Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis co
respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele 
renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou manifestamente inexequív
considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º e art. 48, II da Lei nº 8.666/93; 

2.4.1 – Se o Pregoeiro entender que há indícios de inexequibilidade do preço, fixará prazo para que o licitante 
demonstre a formação do seu preço, por meio d
documentos comprobatórios.  

2.4.2 – Caso não seja comprovada a exequibilidade da proposta esta será desclassificada. 
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A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser 

se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis inicialmente concedidos. 

A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à contratação, 
nções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação ou submeter o processo à Autoridade Competente para revogação. 

Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados com vigência plena na data fixada para sua 

Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor, deverão 

datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de abertura do Pregã

Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo. 

A ausência dos documentos ou sua apresentação em desacordo com o previsto neste Título, inabilitará o licitante e 
se o licitante às sanções legais.  

VIII – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

O critério de julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas e Habilitação) e 
obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do MENOR PREÇO POR ITEM
especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

ro poderá solicitar amostra do objeto ou promover diligência, conforme o caso, junto ao licitante 
detentor do menor preço, antes do julgamento, para verificação de sua conformidade com as especificações exigidas 

oposta Comercial que:  

Não se refira à integralidade do objeto;  

Não atenda às exigências estabelecidas neste Edital ou em diligência;  

Tenha suas amostras, quando solicitadas, consideradas em desacordo com as especificações deste Edital 
legislação aplicável, por meio de parecer técnico emitido pela área solicitante, ou que não sejam entregues no prazo 
determinado, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro; 

Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos 
respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele 
renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou manifestamente inexequív
considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º e art. 48, II da Lei nº 8.666/93;  

Se o Pregoeiro entender que há indícios de inexequibilidade do preço, fixará prazo para que o licitante 
demonstre a formação do seu preço, por meio de planilha de custos, contratações em andamento, justificativas e demais 

Caso não seja comprovada a exequibilidade da proposta esta será desclassificada. 
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A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser 

se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis inicialmente concedidos.  

A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à contratação, 
nções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação ou submeter o processo à Autoridade Competente para revogação.  

apresentados com vigência plena na data fixada para sua 

Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor, deverão  

o, exceto atestados de capacidade 

Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo.  

A ausência dos documentos ou sua apresentação em desacordo com o previsto neste Título, inabilitará o licitante e 

as etapas (Classificação das propostas e Habilitação) e 
MENOR PREÇO POR ITEM , desde que atendidas as 

ro poderá solicitar amostra do objeto ou promover diligência, conforme o caso, junto ao licitante 
detentor do menor preço, antes do julgamento, para verificação de sua conformidade com as especificações exigidas 

Tenha suas amostras, quando solicitadas, consideradas em desacordo com as especificações deste Edital e da 
legislação aplicável, por meio de parecer técnico emitido pela área solicitante, ou que não sejam entregues no prazo 

m os preços de mercado acrescidos dos 
respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele 
renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim 

Se o Pregoeiro entender que há indícios de inexequibilidade do preço, fixará prazo para que o licitante 
e planilha de custos, contratações em andamento, justificativas e demais 

Caso não seja comprovada a exequibilidade da proposta esta será desclassificada.  



PREFEITURA 

 

 

 

3 – Erros de soma e/ou multiplicação ou falhas formais apurados n

3.1 – Serão corrigidos erros formais ou os valores conforme a divergência apurada, de forma a prevalecer, sempre, o 
valor total menor ou igual ao valor do lance ofertado na sessão do Pregão ou o valor negociado
diligência e anuência do licitante. 

3.2 – A correção será consignada em ata de julgamento. 

3.3 – Serão desconsiderados os valores a partir da terceira casa decimal. 

4 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem.

5 – O Pregoeiro, no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis que não afetem o 
seu conteúdo.  

6 – As propostas e documentação apresentadas poderão ser submetidas à apreciação da Área Solicitante para 
verificação do atendimento ao objeto licitado, mediante parecer fundamentado. 
 

1 – Para manifestar-se em seu nome durante todas as fases do procedimento licitatório do Pregão, as empresas licitantes 
poderão credenciar um representante, apresentando os documentos ab
“Proposta” e de “Documentação”, obedecendo aos seguintes critérios:

1.1 – Tratando-se de representante legal (sócio ou dirigente), este deverá identificar
Identidade, ou documento oficial com
Contrato Social, ou instrumento de Registro Comercial, registrado na Junta Comercial, ou, no caso de Sociedades Civis, 
o Ato Constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil d
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

1.2 – Tratando-se de procurador, este deverá identificar
foto, acompanhada do Instrumento Público de Procuração ou Instrumento Particular
ANEXO IV , deste Edital) com firma reconhecida, com poderes específicos para tomar qualquer decisão relativa a todas 
as fases do Pregão.  

1.3 – A Procuração Particular deverá ser acompanhada da via original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo da 
empresa, comprovando a capacidade do(s) outorgante(s) para constituir procurador com os poderes exigidos. No caso 
do representante apresentar Instrument
empresa.  

1.4 – Deverá ser apresentada a Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação (Modelo do 
deste Edital).  

2 – Ao credenciado não será permitido 

3 – Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único a intervir no procedimento licitatório e a 
responder em nome da representada por todos os atos e efeitos previstos neste Edital. 

4 – Fica assegurada aos licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos previstos neste item, a indicação 
ou substituição do seu representante junto ao processo, desde que aceito pelo Pregoeiro. 
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Erros de soma e/ou multiplicação ou falhas formais apurados na Proposta Comercial poderão ser corrigidos. 

Serão corrigidos erros formais ou os valores conforme a divergência apurada, de forma a prevalecer, sempre, o 
valor total menor ou igual ao valor do lance ofertado na sessão do Pregão ou o valor negociado
diligência e anuência do licitante.  

A correção será consignada em ata de julgamento.  

Serão desconsiderados os valores a partir da terceira casa decimal.  

Não se considerará qualquer oferta de vantagem. 

ro, no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis que não afetem o 

As propostas e documentação apresentadas poderão ser submetidas à apreciação da Área Solicitante para 
objeto licitado, mediante parecer fundamentado.  

IX – CREDENCIAMENTO 

se em seu nome durante todas as fases do procedimento licitatório do Pregão, as empresas licitantes 
poderão credenciar um representante, apresentando os documentos abaixo relacionados fora dos envelopes de 
“Proposta” e de “Documentação”, obedecendo aos seguintes critérios: 

se de representante legal (sócio ou dirigente), este deverá identificar
Identidade, ou documento oficial com foto, juntamente com cópia autenticada ou original do respectivo Estatuto, 
Contrato Social, ou instrumento de Registro Comercial, registrado na Junta Comercial, ou, no caso de Sociedades Civis, 
o Ato Constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos os seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.  

se de procurador, este deverá identificar-se, exibindo a Cédula de Identidade ou documento oficial 
foto, acompanhada do Instrumento Público de Procuração ou Instrumento Particular

, deste Edital) com firma reconhecida, com poderes específicos para tomar qualquer decisão relativa a todas 

rocuração Particular deverá ser acompanhada da via original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo da 
empresa, comprovando a capacidade do(s) outorgante(s) para constituir procurador com os poderes exigidos. No caso 
do representante apresentar Instrumento público de procuração, este fica dispensado de apresentar o Ato Constitutivo da 

Deverá ser apresentada a Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação (Modelo do 

Ao credenciado não será permitido representar mais de uma empresa. 

Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único a intervir no procedimento licitatório e a 
responder em nome da representada por todos os atos e efeitos previstos neste Edital.  

os licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos previstos neste item, a indicação 
ou substituição do seu representante junto ao processo, desde que aceito pelo Pregoeiro. 
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a Proposta Comercial poderão ser corrigidos.  

Serão corrigidos erros formais ou os valores conforme a divergência apurada, de forma a prevalecer, sempre, o 
valor total menor ou igual ao valor do lance ofertado na sessão do Pregão ou o valor negociado com o Pregoeiro, após 

ro, no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis que não afetem o 

As propostas e documentação apresentadas poderão ser submetidas à apreciação da Área Solicitante para 

se em seu nome durante todas as fases do procedimento licitatório do Pregão, as empresas licitantes 
aixo relacionados fora dos envelopes de 

se de representante legal (sócio ou dirigente), este deverá identificar-se, exibindo a Cédula de 
foto, juntamente com cópia autenticada ou original do respectivo Estatuto, 

Contrato Social, ou instrumento de Registro Comercial, registrado na Junta Comercial, ou, no caso de Sociedades Civis, 
e Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos os seus 

 

se, exibindo a Cédula de Identidade ou documento oficial com 
foto, acompanhada do Instrumento Público de Procuração ou Instrumento Particular de Procuração (Modelo do 

, deste Edital) com firma reconhecida, com poderes específicos para tomar qualquer decisão relativa a todas 

rocuração Particular deverá ser acompanhada da via original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo da 
empresa, comprovando a capacidade do(s) outorgante(s) para constituir procurador com os poderes exigidos. No caso 

o público de procuração, este fica dispensado de apresentar o Ato Constitutivo da 

Deverá ser apresentada a Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação (Modelo do ANEXO VII , 

Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único a intervir no procedimento licitatório e a 
 

os licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos previstos neste item, a indicação 
ou substituição do seu representante junto ao processo, desde que aceito pelo Pregoeiro.  



PREFEITURA 

 

 

 

5 – É obrigatória, no momento do credenciamento, a apresentação da 
atendimento aos requisitos previstos na Lei Complementar n° 123/06 para se enquadrar como: 

5.1 – ME ou EPP definida pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, por meio de Certidão expedida pela Junta 
Comercial comprovando sua condição, conforme artigo 1º e 8º da Instrução Normativa n° 103 de 30/04/2007 do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio 

5.2 – Sociedade Cooperativa equiparada à ME ou EPP por meio de comprovação de que tenha auferido, 
calendário anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 
123, de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados. 

6 – O licitante que apresentar declaração falsa responderá por 
 

X – PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO

1 – A participação no Pregão dar
data e horário limite estabelecidos à fl.

2 – Na data e horário estabelecidos neste edital, a sessão pública do Pregão será iniciada, com o Credenciamento dos 
representantes das empresas, quando for o caso; em seguida a abertura e divulgação das Propostas Comerciais, sendo 
avaliada a aceitabilidade das mesmas pelo Pregoeiro. 

2.1 – A sessão do pregão será realizada na sala da Divisão de Licitação. 

3 – Durante o transcurso da etapa de lances, será informado, em tempo real, o valor do menor lance de cada licitante 
registrado pelo sistema.  

4 – O licitante poderá ofertar lance com valor superior ao menor registrado, desde que seja inferior ao seu último lance 
ofertado e diferente de qualquer outro válido para o item/lote. 

5 – Permanecerá válida a proposta comercial do licitante que 
para a classificação final.  

6 – Se os licitantes não ofertarem lances será verificada a conformidade da proposta de menor preço em relação ao valor 
estimado da contratação.  

7 – Encerrada a etapa competitiva o Pregoeiro poderá solicitar, contraproposta diretamente ao licitante que tiver 
apresentado o lance de menor preço, para que possa ser obtida melhor proposta, bem como decidir sobre sua aceitação.

  8 – Os licitantes, a qualquer momento, após fin
para o Pregoeiro do item/lote disputado. 

9 – Quando necessário, o Pregoeiro poderá estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seus 
preços por meio de documentos. 

10 – Impugnado algum documento pelos demais licitantes, o detentor do menor preço deverá produzir prova de sua 
exatidão, em prazo a ser definido pelo Pregoeiro para cumprimento da diligência. 

10.1 – O Pregoeiro, quando julgar necessário, poderá deter
dias, com vistas à confirmação da autenticidade.
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

É obrigatória, no momento do credenciamento, a apresentação da declaração, ANEXO VI
atendimento aos requisitos previstos na Lei Complementar n° 123/06 para se enquadrar como: 

ME ou EPP definida pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, por meio de Certidão expedida pela Junta 
al comprovando sua condição, conforme artigo 1º e 8º da Instrução Normativa n° 103 de 30/04/2007 do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC; ou  

ooperativa equiparada à ME ou EPP por meio de comprovação de que tenha auferido, 
calendário anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 
123, de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados.  

O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e administrativamente. 

PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO

A participação no Pregão dar-se-á por meio do encaminhamento da Proposta Comercial e Habilitação, observados 
data e horário limite estabelecidos à fl. 1 deste Edital.  

Na data e horário estabelecidos neste edital, a sessão pública do Pregão será iniciada, com o Credenciamento dos 
representantes das empresas, quando for o caso; em seguida a abertura e divulgação das Propostas Comerciais, sendo 

da a aceitabilidade das mesmas pelo Pregoeiro.  

A sessão do pregão será realizada na sala da Divisão de Licitação.  

Durante o transcurso da etapa de lances, será informado, em tempo real, o valor do menor lance de cada licitante 

O licitante poderá ofertar lance com valor superior ao menor registrado, desde que seja inferior ao seu último lance 
ofertado e diferente de qualquer outro válido para o item/lote.  

Permanecerá válida a proposta comercial do licitante que não credenciar representante à sessão, sendo considerada 

Se os licitantes não ofertarem lances será verificada a conformidade da proposta de menor preço em relação ao valor 

mpetitiva o Pregoeiro poderá solicitar, contraproposta diretamente ao licitante que tiver 
apresentado o lance de menor preço, para que possa ser obtida melhor proposta, bem como decidir sobre sua aceitação.

Os licitantes, a qualquer momento, após finalizada a disputa do item/lote, poderão registrar seus questionamentos 
para o Pregoeiro do item/lote disputado.  

Quando necessário, o Pregoeiro poderá estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seus 
os.  

Impugnado algum documento pelos demais licitantes, o detentor do menor preço deverá produzir prova de sua 
exatidão, em prazo a ser definido pelo Pregoeiro para cumprimento da diligência.  

O Pregoeiro, quando julgar necessário, poderá determinar a apresentação do documento original em 03 (três) 
dias, com vistas à confirmação da autenticidade. 
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ANEXO VI  deste edital e a Prova de 
atendimento aos requisitos previstos na Lei Complementar n° 123/06 para se enquadrar como:  

ME ou EPP definida pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, por meio de Certidão expedida pela Junta 
al comprovando sua condição, conforme artigo 1º e 8º da Instrução Normativa n° 103 de 30/04/2007 do 

ooperativa equiparada à ME ou EPP por meio de comprovação de que tenha auferido, no ano-
calendário anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 

seus atos, civil, penal e administrativamente.  

PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO 

á por meio do encaminhamento da Proposta Comercial e Habilitação, observados 

Na data e horário estabelecidos neste edital, a sessão pública do Pregão será iniciada, com o Credenciamento dos 
representantes das empresas, quando for o caso; em seguida a abertura e divulgação das Propostas Comerciais, sendo 

Durante o transcurso da etapa de lances, será informado, em tempo real, o valor do menor lance de cada licitante 

O licitante poderá ofertar lance com valor superior ao menor registrado, desde que seja inferior ao seu último lance 

não credenciar representante à sessão, sendo considerada 

Se os licitantes não ofertarem lances será verificada a conformidade da proposta de menor preço em relação ao valor 

mpetitiva o Pregoeiro poderá solicitar, contraproposta diretamente ao licitante que tiver 
apresentado o lance de menor preço, para que possa ser obtida melhor proposta, bem como decidir sobre sua aceitação. 

alizada a disputa do item/lote, poderão registrar seus questionamentos 

Quando necessário, o Pregoeiro poderá estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seus 

Impugnado algum documento pelos demais licitantes, o detentor do menor preço deverá produzir prova de sua 

minar a apresentação do documento original em 03 (três) 



PREFEITURA 

 

 

 

10.2 – Os prazos acima poderão ser prorrogados, a pedido do licitante, com justificativa aceita pelo Pregoeiro, desde 
que apresentado requerimento no p

11 – Após a análise da proposta e da documentação o Pregoeiro poderá declarar o vencedor da disputa. 

12 – Declarado o vencedor, o licitante interessado em recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a intenção 
de interpor recurso, sob pena de decadência do direito de recurso. 

12.1 – O licitante cuja Proposta Comercial tenha sido desclassificada antes da etapa de lances, interessado em recorrer, 
também deverá manifestar a sua intenção de interpor recurso. 

13 – No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou inabilitação do licitante, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e habilitação do licitante, na ordem de classificação e, 
assim, sucessivamente, até a apur

13.1 – Nessa etapa o Pregoeiro, também, poderá negociar o preço com o licitante, para que sejam obtidas melhores 
condições para o Município.  

14 – Será gerada ata circunstanciada da 
ocorrências relevantes. 

1 – Os licitantes que tiverem manifestado, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões do 
Pregoeiro, após a declaração do vencedor, nos termos do item 12 do Título X, deverão apresentar suas razões no prazo 
único de 3 (três) dias úteis, a partir do dia seguinte ao término do prazo para manifestação. 

1.1 – Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em i
término do prazo do recorrente.  

1.2 – No prazo recursal, fica assegurada vista dos autos. 

1.3 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso. 

2 – O recurso e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não serem conhecidos: 

2.1 – Ser dirigido ao Prefeito Municipal, aos cuidados do Pregoeiro, no prazo de 3 (três) dias úteis, conforme 
estabelecido no item 1 deste Título; 

2.2 – Ser protocolizado na sala da Divisão de Licitação, em uma via original, datilografada ou emitida por computador, 
contendo razão social, número do CNPJ e endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo 
representante legal ou credenciado do licitante, acompanhado de cópia do documento de identificação e CPF do 
signatário e comprovante do poder de representação legal. 

3 – O Pregoeiro não se responsabilizará por razões ou contrarrazões endereçadas por outras formas ou outros ender
e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas. 

4 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

5 – O recurso será apreciado pelo Pregoeiro, que poderá reconsiderar sua decisão, no 
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade superior, que decidirá no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contado do recebimento.  

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
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Os prazos acima poderão ser prorrogados, a pedido do licitante, com justificativa aceita pelo Pregoeiro, desde 
que apresentado requerimento no prazo inicialmente concedido.  

Após a análise da proposta e da documentação o Pregoeiro poderá declarar o vencedor da disputa. 

Declarado o vencedor, o licitante interessado em recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a intenção 
rpor recurso, sob pena de decadência do direito de recurso.  

O licitante cuja Proposta Comercial tenha sido desclassificada antes da etapa de lances, interessado em recorrer, 
também deverá manifestar a sua intenção de interpor recurso.  

de desclassificação da proposta de menor preço ou inabilitação do licitante, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e habilitação do licitante, na ordem de classificação e, 
assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda às exigências deste Edital. 

Nessa etapa o Pregoeiro, também, poderá negociar o preço com o licitante, para que sejam obtidas melhores 

Será gerada ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as 

XI – RECURSOS E CONTRARRAZÕES 

Os licitantes que tiverem manifestado, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões do 
claração do vencedor, nos termos do item 12 do Título X, deverão apresentar suas razões no prazo 

único de 3 (três) dias úteis, a partir do dia seguinte ao término do prazo para manifestação. 

Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 
 

No prazo recursal, fica assegurada vista dos autos.  

A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso. 

ecurso e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não serem conhecidos: 

Ser dirigido ao Prefeito Municipal, aos cuidados do Pregoeiro, no prazo de 3 (três) dias úteis, conforme 
ulo;  

Ser protocolizado na sala da Divisão de Licitação, em uma via original, datilografada ou emitida por computador, 
contendo razão social, número do CNPJ e endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo 

edenciado do licitante, acompanhado de cópia do documento de identificação e CPF do 
signatário e comprovante do poder de representação legal.  

O Pregoeiro não se responsabilizará por razões ou contrarrazões endereçadas por outras formas ou outros ender
e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas.  

O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

O recurso será apreciado pelo Pregoeiro, que poderá reconsiderar sua decisão, no 
lo subir devidamente informado à autoridade superior, que decidirá no prazo de 5 (cinco) dias 
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Os prazos acima poderão ser prorrogados, a pedido do licitante, com justificativa aceita pelo Pregoeiro, desde 

Após a análise da proposta e da documentação o Pregoeiro poderá declarar o vencedor da disputa.  

Declarado o vencedor, o licitante interessado em recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a intenção 

O licitante cuja Proposta Comercial tenha sido desclassificada antes da etapa de lances, interessado em recorrer, 

de desclassificação da proposta de menor preço ou inabilitação do licitante, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e habilitação do licitante, na ordem de classificação e, 

ação de uma proposta ou lance que atenda às exigências deste Edital.  

Nessa etapa o Pregoeiro, também, poderá negociar o preço com o licitante, para que sejam obtidas melhores 

sessão, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as 

Os licitantes que tiverem manifestado, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões do 
claração do vencedor, nos termos do item 12 do Título X, deverão apresentar suas razões no prazo 

único de 3 (três) dias úteis, a partir do dia seguinte ao término do prazo para manifestação.  

gual número de dias, que começarão a correr do 

A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso.  

ecurso e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não serem conhecidos:  

Ser dirigido ao Prefeito Municipal, aos cuidados do Pregoeiro, no prazo de 3 (três) dias úteis, conforme 

Ser protocolizado na sala da Divisão de Licitação, em uma via original, datilografada ou emitida por computador, 
contendo razão social, número do CNPJ e endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo 

edenciado do licitante, acompanhado de cópia do documento de identificação e CPF do 

O Pregoeiro não se responsabilizará por razões ou contrarrazões endereçadas por outras formas ou outros endereços, 

O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

O recurso será apreciado pelo Pregoeiro, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, 
lo subir devidamente informado à autoridade superior, que decidirá no prazo de 5 (cinco) dias 



PREFEITURA 

 

 

 

6 – A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de p
Espírito Santo.  

7 – Recursos contra decisão de anulação ou revogação do certame devem ser dirigidos ao Prefeito do Município, 
protocolizados no Protocolo Geral do 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, observando

XII –  

1 – O Prefeito Municipal convocará o(s) adjudica
prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação, assinar a Ata de Registro de Preços, cuja 
minuta integra este Edital, sob pena de decair do direito ao regist
cabíveis.  

1.1 – O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, 
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito

2 – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal poderá convocar os adjudicatários 
remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata de Registro de Preços ao respectivo valor registra
seguinte hipótese:  

2.1 – Inexecução contratual pelo primeiro classificado por qualquer motivo e 
inclusive em caso fortuito ou de força maior. 

3 – Os adjudicatários convocados terão o mesmo prazo estabelecido no sub
de Preços com o saldo estimado para o item e o período remanescente da Ata anterior. 

4 – O(s) detentor (ES) da(s) Ata(s) não se 
contratual.  

5 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a empresa registrada fica obrigada a fornecer os 
produtos, nas quantidades indicadas pela Divisão de Material e Patrimônio em cada “Ordem de Fornecimento”. 

6 – O Município de Divino de São Lourenço não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima dos bens, ficando a 
seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição. 

7 – A existência do preço registrado não obriga o Município de Div
poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo 
registrada preferência em igualdade de condições

8 – A empresa que fornecer os bens que não
com os prejuízos causados à administração municipal. 

9 – Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as situações referidas nos artigos 77 e 78 da 
Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações e no artigo 8º do Decreto Municipal n° 6.061/2011. 

10 – É facultada à comissão ou autoridade responsável pelo recebimento dos bens, a promoção de diligência e/ou 
solicitação de amostra dos produtos licitados, destinada a es
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de publicação no Diário Oficial do 

Recursos contra decisão de anulação ou revogação do certame devem ser dirigidos ao Prefeito do Município, 
protocolizados no Protocolo Geral do Município, na Praça 10 de Agosto, nº 10, Centro, Divino de São Lourenço
prazo de 5 (cinco) dias úteis, observando-se os requisitos indicados no subitem 2.2 acima. 

 DO REGISTRO DE PREÇOS E DO FORNECIMENTO

O Prefeito Municipal convocará o(s) adjudicatário(s) classificado(s) em primeiro lugar por item para, dentro do 
prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação, assinar a Ata de Registro de Preços, cuja 
minuta integra este Edital, sob pena de decair do direito ao registro de preços, podendo, ainda, sujeitar

O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, 
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração Municipal. 

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal poderá convocar os adjudicatários 
remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata de Registro de Preços ao respectivo valor registra

Inexecução contratual pelo primeiro classificado por qualquer motivo e conseqüente
inclusive em caso fortuito ou de força maior.  

Os adjudicatários convocados terão o mesmo prazo estabelecido no subitem 1 e 1.1 para assinar a Ata de Registro 
de Preços com o saldo estimado para o item e o período remanescente da Ata anterior. 

) da(s) Ata(s) não se eximirá (ao) das penalidades correspondentes, na hipó

Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a empresa registrada fica obrigada a fornecer os 
produtos, nas quantidades indicadas pela Divisão de Material e Patrimônio em cada “Ordem de Fornecimento”. 

O Município de Divino de São Lourenço não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima dos bens, ficando a 
seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.  

A existência do preço registrado não obriga o Município de Divino de São Lourenço a adquirir os bens que dele 
poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo 
registrada preferência em igualdade de condições.  

A empresa que fornecer os bens que não correspondam às especificações da Ata de Registro de Preços
com os prejuízos causados à administração municipal.  

Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as situações referidas nos artigos 77 e 78 da 
al n° 8666/93 e suas alterações e no artigo 8º do Decreto Municipal n° 6.061/2011. 

É facultada à comissão ou autoridade responsável pelo recebimento dos bens, a promoção de diligência e/ou 
solicitação de amostra dos produtos licitados, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 
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ublicação no Diário Oficial do Estado do 

Recursos contra decisão de anulação ou revogação do certame devem ser dirigidos ao Prefeito do Município, 
, na Praça 10 de Agosto, nº 10, Centro, Divino de São Lourenço-ES, no 

se os requisitos indicados no subitem 2.2 acima.  

DO REGISTRO DE PREÇOS E DO FORNECIMENTO 

tário(s) classificado(s) em primeiro lugar por item para, dentro do 
prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação, assinar a Ata de Registro de Preços, cuja 

ro de preços, podendo, ainda, sujeitar-se às penalidades 

O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, 
pela Administração Municipal.  

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal poderá convocar os adjudicatários 
remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata de Registro de Preços ao respectivo valor registrado, na 

conseqüente cancelamento da Ata, 

item 1 e 1.1 para assinar a Ata de Registro 
de Preços com o saldo estimado para o item e o período remanescente da Ata anterior.  

ao) das penalidades correspondentes, na hipótese de inexecução 

Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a empresa registrada fica obrigada a fornecer os 
produtos, nas quantidades indicadas pela Divisão de Material e Patrimônio em cada “Ordem de Fornecimento”.  

O Município de Divino de São Lourenço não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima dos bens, ficando a 

ino de São Lourenço a adquirir os bens que dele 
poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à empresa 

correspondam às especificações da Ata de Registro de Preços deverá arcar 

Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as situações referidas nos artigos 77 e 78 da 
al n° 8666/93 e suas alterações e no artigo 8º do Decreto Municipal n° 6.061/2011.  

É facultada à comissão ou autoridade responsável pelo recebimento dos bens, a promoção de diligência e/ou 
clarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.  



PREFEITURA 

 

 

 

XIII – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

1 – A Ata de Registro de Preços a ser firmada com a l
instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do objeto desta licitação.

2 – O Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da assinatura da Ata de Registro 

3 – Os bens licitados deverão ser entregues dentro do melhor padrão de qualidade. 

4 – O fornecedor registrado é obrigado a substituir, de imediato, às suas expensas, o objeto do contrato em que se 
verificar (em) vícios, defeitos, incorreções e

5 – A Ata de Registro de Preços firmada com o Município de Divino de São Lourenço não poderá ser objeto de cessão, 
transferência ou subcontratação, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão. 

6 – O Fornecedor Registrado obriga
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 
comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa 

7 – A tolerância do Município de Divino de São Lourenço com qualquer atraso ou inadimplemento por parte do 
Fornecedor Registrado não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação, podendo o Município 
exercer seus direitos a qualquer tempo. 

8 – A recusa injustificada do Fornecedor Registro em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento t
obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas. 

XIV – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1 – O fornecedor terá seu registro cancelado nas seguintes hipóteses: 

1.1 – Descumprir as condições da Ata de Registro d

1.2 – Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, 
sem justificativa aceitável;  

1.3 – Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles p

1.4 – Tiver presentes razões de interesse público. 

2 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla 
formalizados por despacho do Secretário Municipal de Administração. 

3 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que 
venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
comprovados.  

1 – A área competente para fiscalizar é a Secretaria Municipal de Saúde e/ou em conjunto com o Almoxarifado Central, 
observados os artigos 73 a 76, da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações. 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

A Ata de Registro de Preços a ser firmada com a licitante vencedora incluirá as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do objeto desta licitação.

O Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da assinatura da Ata de Registro 

Os bens licitados deverão ser entregues dentro do melhor padrão de qualidade.  

O fornecedor registrado é obrigado a substituir, de imediato, às suas expensas, o objeto do contrato em que se 
em) vícios, defeitos, incorreções e outros.  

A Ata de Registro de Preços firmada com o Município de Divino de São Lourenço não poderá ser objeto de cessão, 
transferência ou subcontratação, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão.  

O Fornecedor Registrado obriga-se a manter, durante toda a vigência do referido Registro, em compatibilidade com 
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 
comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato. 

A tolerância do Município de Divino de São Lourenço com qualquer atraso ou inadimplemento por parte do 
Fornecedor Registrado não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação, podendo o Município 
exercer seus direitos a qualquer tempo.  

A recusa injustificada do Fornecedor Registro em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento t

se às penalidades legalmente estabelecidas.  

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O fornecedor terá seu registro cancelado nas seguintes hipóteses:  

Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;  

Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, 

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles p

Tiver presentes razões de interesse público.  

O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla 
por despacho do Secretário Municipal de Administração.  

O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que 
venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 

XV – DA FISCALIZAÇÃO 

A área competente para fiscalizar é a Secretaria Municipal de Saúde e/ou em conjunto com o Almoxarifado Central, 
observados os artigos 73 a 76, da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações.  
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DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO 

icitante vencedora incluirá as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do objeto desta licitação. 

O Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços.  

O fornecedor registrado é obrigado a substituir, de imediato, às suas expensas, o objeto do contrato em que se 

A Ata de Registro de Preços firmada com o Município de Divino de São Lourenço não poderá ser objeto de cessão, 
 

er, durante toda a vigência do referido Registro, em compatibilidade com 
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 

comprometer a manutenção do contrato.  

A tolerância do Município de Divino de São Lourenço com qualquer atraso ou inadimplemento por parte do 
Fornecedor Registrado não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação, podendo o Município 

A recusa injustificada do Fornecedor Registro em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da 

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, 

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;  

O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão 

O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que 
venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maiores devidamente 

A área competente para fiscalizar é a Secretaria Municipal de Saúde e/ou em conjunto com o Almoxarifado Central, 



PREFEITURA 

 

 

 

2 – O Município de Divino de São Lourenço
previsto neste ato convocatório, podendo rescindir o contrato. 

XVI 

1 – A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órg
de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento 
similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 

2 – As condições de fornecimento constam do 
detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação.

3 – O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 05 (cinc
efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços. 

4 – Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela 
Administração.  

5 – A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habili

6 - Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um
competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiê
curso da execução contratual, de tudo dando ciência à Administração. 

1 – O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Tesouraria do Município de 
Divino de São Lourenço, por processo legal, após a comprovação da entrega do bem, nas condições exigidas e 
apresentação dos documentos fiscais devidos, em 30 (trinta) dias corridos após apresentação da Nota Fiscal. 

2 – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o
reapresentação, desde que devidamente

XVIII – DO REAJUSTE E DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

1 – Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis: 

1.1 – Na hipótese de sobrevirem fatos imp
ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a rela
encargos do Fornecedor Registrado e a retribuição do Município de Divino de São Lourenço para a justa remuneração 
do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico
Registro de Preços.  

1.2 – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterado ou extintos, bem como a superveniência de disposições 
legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos
implicarão a revisão destes, para mais ou menos, conforme o caso. 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Divino de São Lourenço reserva-se o direito de não receber o(s) itens(s) em desacordo com o 
previsto neste ato convocatório, podendo rescindir o contrato.  

XVI – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por intermédio 
de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento 
similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993.  

As condições de fornecimento constam do Termo de Referência e da Ata de Registro de Preços, e poderão ser 
detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação. 

O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 05 (cinc
efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços. 

á ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela 

A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante do Contratante, 
competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as 
curso da execução contratual, de tudo dando ciência à Administração.  

XVII – DO PAGAMENTO 

O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Tesouraria do Município de 
r processo legal, após a comprovação da entrega do bem, nas condições exigidas e 

apresentação dos documentos fiscais devidos, em 30 (trinta) dias corridos após apresentação da Nota Fiscal. 

Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua 
reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

DO REAJUSTE E DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis:  

Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências
ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do Fornecedor Registrado e a retribuição do Município de Divino de São Lourenço para a justa remuneração 
do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterado ou extintos, bem como a superveniência de disposições 
legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos
implicarão a revisão destes, para mais ou menos, conforme o caso.  
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se o direito de não receber o(s) itens(s) em desacordo com o 

DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES 

ão, será formalizada por intermédio 
de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento 

Termo de Referência e da Ata de Registro de Preços, e poderão ser 

O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 05 (cinco) dias, 
efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.  

á ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela 

A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações 

representante do Contratante, ao qual 
ncias verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no 

O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Tesouraria do Município de 
r processo legal, após a comprovação da entrega do bem, nas condições exigidas e 

apresentação dos documentos fiscais devidos, em 30 (trinta) dias corridos após apresentação da Nota Fiscal.  

prazo de pagamento será contado a partir de sua 

DO REAJUSTE E DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

conseqüências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, 

ção que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do Fornecedor Registrado e a retribuição do Município de Divino de São Lourenço para a justa remuneração 
do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de 

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterado ou extintos, bem como a superveniência de disposições 
legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, 



PREFEITURA 

 

 

 

1.3 – Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Fornecedor Registrado, esta deverá demonstrar a quebra do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por me
constarão a situação anterior e a situação atual que eventualmente justificarão o reajuste da Ata de Registro de Preços, 
bem como documentação correlata (lista de preços de fabricantes, not
primas, etc.) que comprovem que o registro dos preços tornou

1.4 – Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Divino de São Lourenço
comprovar o rompimento do equilíbrio econômico
 

1.5 – Fica facultado ao Município de Divino de São Lourenço realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em 
conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão de preços solicitada pelo 
Fornecedor Registrado.  

1.6 – A eventual autorização da revisão dos preços registrados será concedida após análise técnica e do Município de 
Divino de São Lourenço, porém contemplará as entregas realizadas a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo 
Geral do Município de Divino de São Lourenço.

1.6.1 – Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, o Fornecedor Regis
poderá suspender o fornecimento, e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes. 

1.6.2 – O Fornecedor Registrado deverá, quando autorizada 
revisados e emitir Nota de Empenho compleme
correção monetária, em relação aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão. 

1 – Pela inexecução parcial ou total das cláusulas e condições estipuladas neste contrato por culpa da 
o CONTRATANTE  poderá aplicar
e contratar com o CONTRATAN
Pública, de acordo com os art. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo das responsabilidades 
civil e penal cabíveis, garantido o contraditório e a am

2 – Se a CONTRATADA deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, 
ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração 
Pública, na forma prevista no inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93, além do encaminhamento do caso ao Ministério 
Público para aplicação das sanções criminais previ
comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo 

3 – A recusa do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, dentro do prazo pelo 
CONTRATANTE , bem como o descumprirem total ou parcialmente os contratos administrativos e/ou as atas de 
registro de preço celebradas com a Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço/ES, serão aplicadas as sanções 
previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. 
 

I – Advertência escrita - Comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre o descumprimento de 
contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção; 

II – Multa - Deverá observar os seguintes limites máximos: 
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Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Fornecedor Registrado, esta deverá demonstrar a quebra do 
financeiro do contrato, por meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos nas quais 

constarão a situação anterior e a situação atual que eventualmente justificarão o reajuste da Ata de Registro de Preços, 
bem como documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias 

) que comprovem que o registro dos preços tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas. 

Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Divino de São Lourenço
comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do Registro de Preços, sem prejuízo da Municipalidade. 

Fica facultado ao Município de Divino de São Lourenço realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em 
a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão de preços solicitada pelo 

A eventual autorização da revisão dos preços registrados será concedida após análise técnica e do Município de 
ourenço, porém contemplará as entregas realizadas a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo 

Geral do Município de Divino de São Lourenço. 

Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, o Fornecedor Regis
poderá suspender o fornecimento, e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes. 

O Fornecedor Registrado deverá, quando autorizada à revisão dos preços, lavrar Termo Aditivo com os preços 
revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e 
correção monetária, em relação aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão. 

XIX – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pela inexecução parcial ou total das cláusulas e condições estipuladas neste contrato por culpa da 
poderá aplicar-lhe as penalidades de advertência, multa, suspensão 

CONTRATAN TE e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, de acordo com os art. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo das responsabilidades 
civil e penal cabíveis, garantido o contraditório e a ampla defesa.  

deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, 
ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

nidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração 
Pública, na forma prevista no inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93, além do encaminhamento do caso ao Ministério 
Público para aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da referida Lei, salvo superveniência 
comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo CONTRATANTE .  

A recusa do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, dentro do prazo pelo 
m como o descumprirem total ou parcialmente os contratos administrativos e/ou as atas de 

registro de preço celebradas com a Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço/ES, serão aplicadas as sanções 
previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com observância do devido processo 

se o contraditório e a ampla defesa.  

Comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre o descumprimento de 
gações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção; 

Deverá observar os seguintes limites máximos:  
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Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Fornecedor Registrado, esta deverá demonstrar a quebra do 
io de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos nas quais 

constarão a situação anterior e a situação atual que eventualmente justificarão o reajuste da Ata de Registro de Preços, 
as fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias 

se inviável nas condições inicialmente avençadas.  

Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Divino de São Lourenço, esta deverá 
financeiro do Registro de Preços, sem prejuízo da Municipalidade.  

Fica facultado ao Município de Divino de São Lourenço realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em 
a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão de preços solicitada pelo 

A eventual autorização da revisão dos preços registrados será concedida após análise técnica e do Município de 
ourenço, porém contemplará as entregas realizadas a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo 

Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, o Fornecedor Registrado não 
poderá suspender o fornecimento, e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.  

revisão dos preços, lavrar Termo Aditivo com os preços 
ntar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e 

correção monetária, em relação aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão.  

Pela inexecução parcial ou total das cláusulas e condições estipuladas neste contrato por culpa da CONTRATADA , 
lhe as penalidades de advertência, multa, suspensão temporário do direito de licitar 

e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, de acordo com os art. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo das responsabilidades 

deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, 
ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

nidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração 
Pública, na forma prevista no inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93, além do encaminhamento do caso ao Ministério 

stas nos artigos 89 a 99 da referida Lei, salvo superveniência 

A recusa do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, dentro do prazo pelo 
m como o descumprirem total ou parcialmente os contratos administrativos e/ou as atas de 

registro de preço celebradas com a Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço/ES, serão aplicadas as sanções 
junho de 1993, com observância do devido processo 

Comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre o descumprimento de 
gações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;  



PREFEITURA 

 

 

 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou serviço
realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obra não cumprida; 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar 
a garantia contratual, quando for o caso; 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou 
diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora 

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 
Divino de São Lourenço/ES, por prazo definido no art. 87, inciso III da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho d

IV – 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 do fornecedor perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir com o Município de Divino de São 
Lourenço/ES pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo, obedecido o disposto Art. 87, Inciso IV da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

§1º – O valor da multa aplicada nos termos do inciso II desta cláusula será descontado dos pagamentos devidos pela 
Administração Pública Municipal ou cobrado judicialmente. 

§2º – As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação 
autoridade expressamente nomeada no contrato. 

§3º – As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente à prevista no 
inciso II, assegurado o direito de defesa prévia do interessad

1 – A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar
assinar a Ata de Registro de Preços e/ou o Contrato injustificadamente, garantindo o direito prévio da citação e da 
ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação. 

2 – É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços, nos termos do 
art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra. 

3 – A emissão da Nota de Empenho ficará a cargo da Contabilida
Licitatório e/ou número do contrato. 

4 – O Setor de Compras solicitará à Contabilidade, a emissão
Ordenador de despesa.  

5 – Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, q
esclarecimentos, providências ou impugnar esta licitação. 

6 – No que couber, serão aplicadas as devidas ressalvas e benefícios
pequeno porte, conforme a Lei Complementar 123/2006 e suas alterações. 
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a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou serviço
realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obra não cumprida;  

b) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar 
a garantia contratual, quando for o caso;  

cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou 

lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;  

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 
Divino de São Lourenço/ES, por prazo definido no art. 87, inciso III da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 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 do fornecedor perante a própria autoridade 

dade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir com o Município de Divino de São 
Lourenço/ES pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo, obedecido o disposto Art. 87, Inciso IV da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

O valor da multa aplicada nos termos do inciso II desta cláusula será descontado dos pagamentos devidos pela 
Administração Pública Municipal ou cobrado judicialmente.  

As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação 
autoridade expressamente nomeada no contrato.  

As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente à prevista no 
inciso II, assegurado o direito de defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

XX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, recusar
assinar a Ata de Registro de Preços e/ou o Contrato injustificadamente, garantindo o direito prévio da citação e da 
ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação. 

É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços, nos termos do 
666/93, devendo ser informada no ato compra.  

A emissão da Nota de Empenho ficará a cargo da Contabilidade, devendo constar na mesma o 
Licitatório e/ou número do contrato.  

O Setor de Compras solicitará à Contabilidade, a emissão da nota de empenho que deverá conter a 

Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, q
esclarecimentos, providências ou impugnar esta licitação.  

que couber, serão aplicadas as devidas ressalvas e benefícios conferidos às microempresas e 
pequeno porte, conforme a Lei Complementar 123/2006 e suas alterações.  
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a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou serviço não 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar 

cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 
Divino de São Lourenço/ES, por prazo definido no art. 87, inciso III da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;  

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 do fornecedor perante a própria autoridade 

dade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir com o Município de Divino de São 
Lourenço/ES pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo, obedecido o disposto Art. 87, Inciso IV da Lei 

O valor da multa aplicada nos termos do inciso II desta cláusula será descontado dos pagamentos devidos pela 

As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de controle, pela 

As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente à prevista no 
razo de 05 (cinco) dias úteis.  

A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
u cometer fraude fiscal, recusar-se a 

assinar a Ata de Registro de Preços e/ou o Contrato injustificadamente, garantindo o direito prévio da citação e da 
ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação.  

É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços, nos termos do 

de, devendo constar na mesma o número do Processo 

de empenho que deverá conter a autorização do 

Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

conferidos às microempresas e empresas de 
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7 – O Município de Divino de São Lourenço poderá revogar esta licitação em face 
derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamenta

8 – Fica eleito o foro da Comarca de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, para solucionar quaisquer questões oriundas 
desta licitação.  

 Divino de São Lourenço-ES, 24
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O Município de Divino de São Lourenço poderá revogar esta licitação em face 
derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 

la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamenta

Fica eleito o foro da Comarca de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, para solucionar quaisquer questões oriundas 

24  de Outubro de 2018.  

Gefherson Glicério da Silva Batista 

Pregoeiro Oficial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIA Nº 009/2018 

TERMO DE REFERÊNCIA 

MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 

Página 16 

O Município de Divino de São Lourenço poderá revogar esta licitação em face de razões de interesse público, 
derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 

la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.  

Fica eleito o foro da Comarca de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, para solucionar quaisquer questões oriundas 
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1-JUSTIFICATIVA 

Tal solicitação tem por objetivo atender a demanda do município, visto

pacientes vem crescendo a cada ano, sendo necessário adquirir novas 

dos usuários atendidos nas Unidades de S

de urgência, que são encaminhados para Pronto 

município. Salientamos que com aquisição de outras ambulâncias, proporcionará ac

humanização e melhorias na qualidade dos serviços oferecidos a população do município. 

Vale ressaltar que os recursos serão disponibilizados para o município através de 

programa específico através do Fundo Nacional de Saúde. 

2 – DO OBJETO (ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE) 

O presente Termo de Referência tem por objetivo nortear a licitação que visa 

AMBULANCIAS TIPO A- SIMPLES REMOÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

320180171219152392,   3201801712221205243, 10593.310000/1180

descrições: 

ITEM QT 

01  04  

Ambulância Tipo A 

Furgoneta: Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em 

aço ou monobloco e original de fábrica, 0 K, Air

p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 

rodas, modelo do ano da contratação ou do ano 

posterior, adaptada p/ ambulância de SIMPLES 

REMOÇÃO. Motor dianteiro; 4 cilindros; 

combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool 

misturados em qualquer proporção (flex); Potência 

mín de 85 cv; Tanque de 

Mín=50 L. Freios e suspensão. Equipamentos 

obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; 

cabine/carroceria. Portas em chapa, c/ revestimento

interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, 

resistentes e de aberturas de fácil acionamento

Altura interna do veículo deve ser original de 

fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado 

no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do 

veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do 

tipo sem manutenção, 12 volts. O sist. Elétrico 

dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens 
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Tal solicitação tem por objetivo atender a demanda do município, visto que o serviço de transporte de 

pacientes vem crescendo a cada ano, sendo necessário adquirir novas unidades, para

dos usuários atendidos nas Unidades de Saúde/ Pronto Atendimento Municipal, principalmente nos casos 

de urgência, que são encaminhados para Pronto Socorro de referencia ou para o Hospital de referência do 

lientamos que com aquisição de outras ambulâncias, proporcionará ac

e melhorias na qualidade dos serviços oferecidos a população do município. 

Vale ressaltar que os recursos serão disponibilizados para o município através de 

programa específico através do Fundo Nacional de Saúde.  

DO OBJETO (ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE)  

O presente Termo de Referência tem por objetivo nortear a licitação que visa 

SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA PARA ATENDER AS DEMANDAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – EMENDAS PARLAMENTARES Nº DAS PROPOSTAS     

3201801712221205243, 10593.310000/1180--13, de acordo com as seguintes 

DESCRIÇÃO 
VALOR UNIT

Ambulância Tipo A – Simples Remoção Tipo  

Furgoneta: Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em  

aço ou monobloco e original de fábrica, 0 K, Air-Bag  

p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4  

rodas, modelo do ano da contratação ou do ano  

posterior, adaptada p/ ambulância de SIMPLES  

REMOÇÃO. Motor dianteiro; 4 cilindros;  

combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool  

misturados em qualquer proporção (flex); Potência  

mín de 85 cv; Tanque de combustível; capac.  

Mín=50 L. Freios e suspensão. Equipamentos  

obrigatórios exigidos pelo CONTRAN;  

cabine/carroceria. Portas em chapa, c/ revestimento 

interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo,  

resistentes e de aberturas de fácil acionamento.  

Altura interna do veículo deve ser original de  

fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado  

no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do  

veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do  

tipo sem manutenção, 12 volts. O sist. Elétrico  

dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens 

80.000,00
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que o serviço de transporte de 

unidades, para garantir  o  translado 

Pronto Atendimento Municipal, principalmente nos casos 

ou para o Hospital de referência do 

lientamos que com aquisição de outras ambulâncias, proporcionará acesso aos serviços, 

e melhorias na qualidade dos serviços oferecidos a população do município.  

Vale ressaltar que os recursos serão disponibilizados para o município através de emendas parlamentares e 

O presente Termo de Referência tem por objetivo nortear a licitação que visa AQUISIÇÃO DE    

TIPO FURGONETA PARA ATENDER AS DEMANDAS  DA 

Nº DAS PROPOSTAS     

, de acordo com as seguintes 

VALOR MAXIMO 

VALOR UNIT 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

80.000,00 320.000,00 
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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 múltiplass lentes, c/ comp. mín de 

1.000 mm e Max de 1.300 mm, largura mín. de 250 

mm e máx. 500 mm e altura mín. de 55 mm e máx 

de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. 

Laudo que comprove o atendimento à norma SAE 

J575, SAE J595 e SAE J845, o 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 potencia mín de 100 W RMS @ 

13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. De megafone 

c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) 

metro de no mín 100 dB @ 13,8 VCC; Laudo que 

comprove o atendim

que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de 

sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. 

Portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine 

deve ser c/ o Sist.original do fabricante do chassi ou 

homologado pela

aquecedor e desembaçador. O compartimento do 

paciente, deve ser original do fabricante do chassi

ou homologado pela fábrica um Sist. De Ar Condic. 

E Ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 

14.561. Ventilador oscila

Térmica do Sist. De Ar Condic. Do compartimento 

traseiro deve ser de no mín15.000 BTUs. Maca 

retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de 

compr.. Provida de Sist. De elevação do tronco do 

paciente de mín 45 graus e suportar pe

100 kg. Com colchonete. Deverão ser 

apresentados: Autorização de Funcionamento de 

Empresa do Fabricante e Registro ou 

Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia 

de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT 

NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por 

laboratório devidamente credenciado. A distribuição

dos móveis e equipamentos no salão de 

atendimento deve prever: Dimensionar o espaço 
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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.  

frontal Principal do tipo barra linear ou  

em formato de arco ou similar, c/ módulo único e  

lente inteiriça ou múltiplass lentes, c/ comp. mín de  

1.000 mm e Max de 1.300 mm, largura mín. de 250  

mm e máx. 500 mm e altura mín. de 55 mm e máx  

de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo.  

Laudo que comprove o atendimento à norma SAE  

J575, SAE J595 e SAE J845, o que se refere aos  

ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, 

deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador  

so Frontal Principal. Sinalização acústica c/ 

amplificador de potencia mín de 100 W RMS @  

13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. De megafone  

c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um)  

metro de no mín 100 dB @ 13,8 VCC; Laudo que  

comprove o atendimento à norma SAE J1849, no  

que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de  

sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist.  

Portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine  

deve ser c/ o Sist.original do fabricante do chassi ou  

homologado pela fábrica p/ ar condic., ventilação,  

aquecedor e desembaçador. O compartimento do  

paciente, deve ser original do fabricante do chassi 

ou homologado pela fábrica um Sist. De Ar Condic.  

E Ventilação nos termos do item 5.12 da NBR  

14.561. Ventilador oscilante no teto; A capac.  

Térmica do Sist. De Ar Condic. Do compartimento  

traseiro deve ser de no mín15.000 BTUs. Maca  

retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de  

compr.. Provida de Sist. De elevação do tronco do  

paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de  

100 kg. Com colchonete. Deverão ser  

apresentados: Autorização de Funcionamento de  

Empresa do Fabricante e Registro ou  

Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia  

de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT  

NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por  

laboratório devidamente credenciado. A distribuição 

dos móveis e equipamentos no salão de  

atendimento deve prever: Dimensionar o espaço  
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interno, visando posicionar, de forma acessível e 

prática, a maca, banc

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

ambos c/ espessura m

conforme geometria do veículo, c/ a proteção 

antimicrobiana, tornando a superfície 

bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um 

pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta 

traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ 

acabamento na cor amarela. Armário superior p/ 

objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS 

auto-estinguível ou compensado naval revestido 

interna e externamente em material impermeável e 

lavável (fórmica ou similar). De suporte de soro e oxigênio 

medicinal.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 e Ministério da 

Saúde. 

 

 

2.1-O registro e o emplacamento/licenciamento

DE SAÚDE, cujos custos correrão às expensas da licitante vencedora. 

 

2.2- Descrição Detalhada do Objeto

2.2.1 Apêndice I: Descritivo Técnico do Objeto 

2.2.2 Apêndice I-A: Padronização Visual: LAYOUT INTERNO 

2.2.3 Apêndice I-B: Padronização Visual: LAYOUT EXTERNO 

3 – DO RECEBIMENTO  

3.1. O Município de Divino de São Lourenço acompanhará a qualidade do bem e as especificações em 

conformidade com este Termo de Referência e Edital, devendo notificar ao órgão gestor qualquer 

ocorrência de irregularidade. 
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interno, visando posicionar, de forma acessível e  

prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos  

a serem utilizados no atendimento às vítimas. As  

paredes internas, piso e a divisória deverão ser em 

plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou  

Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível,  

ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados  

conforme geometria do veículo, c/ a proteção  

antimicrobiana, tornando a superfície  

bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um  

mão ou balaústres vertical, junto a porta  

traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/  

mento na cor amarela. Armário superior p/  

objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS  

estinguível ou compensado naval revestido  

interna e externamente em material impermeável e  

lavável (fórmica ou similar). De suporte de soro e oxigênio 

icinal.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 e Ministério da  

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

registro e o emplacamento/licenciamento deverão ser efetuados em nome do 

, cujos custos correrão às expensas da licitante vencedora.  

Descrição Detalhada do Objeto: 

Apêndice I: Descritivo Técnico do Objeto - Ambulância Tipo A - Simples Remoção 

A: Padronização Visual: LAYOUT INTERNO  

B: Padronização Visual: LAYOUT EXTERNO  

O Município de Divino de São Lourenço acompanhará a qualidade do bem e as especificações em 

conformidade com este Termo de Referência e Edital, devendo notificar ao órgão gestor qualquer 

ocorrência de irregularidade.  
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VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 320.000,00 

em nome do FUNDO MUNICIPAL 

Simples Remoção Tipo Furgoneta 

O Município de Divino de São Lourenço acompanhará a qualidade do bem e as especificações em 

conformidade com este Termo de Referência e Edital, devendo notificar ao órgão gestor qualquer 
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3.2. A entrega deverá ser TOTAL, confo

nota fiscal, sendo somente aceitos após a verificação do cumprimento das especificações contidas no 

Anexo I deste edital.  

3.3. Caso fique constatada a irregularidade na entrega, o Fornecedor, a

pelo recebimento dos bens, deverá saná

3.4. Em caso de irregularidade não sanada pelo Fornecedor, o responsável pel

reduzirá a termo os fatos ocorridos e encami

Lourenço para aplicação de penalidades. 

3.5. Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, o prazo de pagamento se

e considerado o fornecimento em atraso, sujeitando

atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento.

3.6. Em caso de irregularidade não sanada pela contratada, a 

representante,  

reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente para que sejam tomadas as 

providências legais pertinentes.

3.7. O pagamento da nota fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento. 

3.8. A empresa deverá indicar na(s) n

a legislação própria:  

- O número da Ordem de Fornecimento; 

- O nome do material;  

- A marca e o nome comercial; 

- O número do item entregue. 

 

4. DO PAGAMENTO  

4.1. O pagamento será efetuado através da Tesouraria do Município de 

de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário, no prazo de 30 (trinta) 

dias corridos da data de aceitação do bem acompanhado do documento fis

4.2. Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação do bem, o prazo de pagamento será descontinuado e 

reiniciado após a correção pelo 
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3.2. A entrega deverá ser TOTAL, conforme “Autorização de Fornecimento” e deverá vir acompanhada de 

nota fiscal, sendo somente aceitos após a verificação do cumprimento das especificações contidas no 

3.3. Caso fique constatada a irregularidade na entrega, o Fornecedor, após comunicação do responsável 

pelo recebimento dos bens, deverá saná-la no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

3.4. Em caso de irregularidade não sanada pelo Fornecedor, o responsável pel

reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente do Município de 

para aplicação de penalidades.  

3.5. Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, o prazo de pagamento se

e considerado o fornecimento em atraso, sujeitando-a a aplicação de multa sobre o valor 

atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento.

3.6. Em caso de irregularidade não sanada pela contratada, a Administração, por meio de seu 

termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente para que sejam tomadas as 

providências legais pertinentes. 

3.7. O pagamento da nota fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento. 

3.8. A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo com 

O número da Ordem de Fornecimento;  

A marca e o nome comercial;  

O número do item entregue.  

fetuado através da Tesouraria do Município de Divino de São Lourenço, por meio 

bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário, no prazo de 30 (trinta) 

corridos da data de aceitação do bem acompanhado do documento fiscal. 

4.2. Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação do bem, o prazo de pagamento será descontinuado e 

reiniciado após a correção pelo CONTRATADO.  
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rme “Autorização de Fornecimento” e deverá vir acompanhada de 

nota fiscal, sendo somente aceitos após a verificação do cumprimento das especificações contidas no 

pós comunicação do responsável 

la no prazo máximo de 10 (dez) dias.  

3.4. Em caso de irregularidade não sanada pelo Fornecedor, o responsável pelo recebimento dos materiais 

nhará à autoridade competente do Município de Divino de São 

3.5. Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, o prazo de pagamento será suspenso  

licação de multa sobre o valor considerado em  

atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento. 

Administração, por meio de seu 

termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente para que sejam tomadas as 

3.7. O pagamento da nota fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento.  

ota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo com  

Divino de São Lourenço, por meio 

bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário, no prazo de 30 (trinta) 

cal.  

4.2. Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação do bem, o prazo de pagamento será descontinuado e  
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4.3. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte do 

de prazo para pagamento será interrompido, reinician

cumpridas.  

4.4. A nota fiscal, com o carimbo de recebimento e aceite, deverá ser encaminhada ao setor de compras,

juntamente com cópia da nota de empenho d

recebimento, para que o setor de compras efetue os procedimentos necessários para a liquidação da 

despesa.  

5. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

5.1. Os bens deverão ser entregues, pela empresa vencedora da licitação, 

cinqüenta ) dias corridos contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento

os motivos de força maior;  

5.2. Os veículos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de 

Lourenço, localizado na Rua Projetada

nos seguintes horários: 08 às 11 horas e de 12

5.3. O pedido de prorrogação do prazo de entrega, concedido em caráter excepcional e sem efeito 

suspensivo, deverá ser encaminhado por escrito, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias do seu 

vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela CON

com o Art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93. 

5.4. Concedida a prorrogação esta se dará por igual prazo, ou seja, por mais 

contar do vencimento do prazo inicial, não sendo mais possível nenhuma prorrogaçã

6 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.1. Comprovação de aptidão por meio de, no mínimo, 01 (um) Atestado de capacidade técnica, 

comprovando pactuação contratual para o fornecimento do objeto semelhante ao desta licitação, podendo 

ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Os atestados de capacidade técnica terão 

prazo de validade indeterminado, salvo quando nos mesmos estiver explícita sua validade; 

6.2. Declaração de que possui concessionária para realização de assistência técnica e, cons

preservação da garantia do veículo no Estado do Espí

7 – DA GARANTIA  

7.1. O fornecedor deverá conceder prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano ou 50.000 (cinquenta mil)
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4.3. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte do 

prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data 

4.4. A nota fiscal, com o carimbo de recebimento e aceite, deverá ser encaminhada ao setor de compras,

juntamente com cópia da nota de empenho devidamente assinada pelo servidor responsável pelo 

recebimento, para que o setor de compras efetue os procedimentos necessários para a liquidação da 

5. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  

5.1. Os bens deverão ser entregues, pela empresa vencedora da licitação, no prazo de 

) dias corridos contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento

o ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de 

Projetada, s/nº, Bairro Santa Cruz, Divino de São Lourenço 

seguintes horários: 08 às 11 horas e de 12 às 16 horas. 

O pedido de prorrogação do prazo de entrega, concedido em caráter excepcional e sem efeito 

suspensivo, deverá ser encaminhado por escrito, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias do seu 

se documento comprobatório do alegado pela CONTRATADA, em conformidade 

com o Art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93.  

5.4. Concedida a prorrogação esta se dará por igual prazo, ou seja, por mais 150 (cento e cinquenta

contar do vencimento do prazo inicial, não sendo mais possível nenhuma prorrogaçã

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

6.1. Comprovação de aptidão por meio de, no mínimo, 01 (um) Atestado de capacidade técnica, 

comprovando pactuação contratual para o fornecimento do objeto semelhante ao desta licitação, podendo 

ca de direito público ou privado. Os atestados de capacidade técnica terão 

prazo de validade indeterminado, salvo quando nos mesmos estiver explícita sua validade; 

6.2. Declaração de que possui concessionária para realização de assistência técnica e, cons

eículo no Estado do Espírito Santo. 

7.1. O fornecedor deverá conceder prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano ou 50.000 (cinquenta mil)
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4.3. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte do CONTRATADO, o decurso 

do a contagem a partir da data em que estas forem 

4.4. A nota fiscal, com o carimbo de recebimento e aceite, deverá ser encaminhada ao setor de compras, 

evidamente assinada pelo servidor responsável pelo  

recebimento, para que o setor de compras efetue os procedimentos necessários para a liquidação da  

no prazo de até 150 (cento e 

) dias corridos contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, ressalvados 

o ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Divino de São 

Divino de São Lourenço - ES, em dias úteis, e 

O pedido de prorrogação do prazo de entrega, concedido em caráter excepcional e sem efeito 

suspensivo, deverá ser encaminhado por escrito, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias do seu 

TRATADA, em conformidade 

150 (cento e cinquenta) dias, a 

contar do vencimento do prazo inicial, não sendo mais possível nenhuma prorrogação.  

6.1. Comprovação de aptidão por meio de, no mínimo, 01 (um) Atestado de capacidade técnica, 

comprovando pactuação contratual para o fornecimento do objeto semelhante ao desta licitação, podendo 

ca de direito público ou privado. Os atestados de capacidade técnica terão 

prazo de validade indeterminado, salvo quando nos mesmos estiver explícita sua validade;  

6.2. Declaração de que possui concessionária para realização de assistência técnica e, consequente, 

7.1. O fornecedor deverá conceder prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano ou 50.000 (cinquenta mil) 
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Km rodados, contados a data do recebimento definitivo, quanto a

ser identificados, além das garantias já oferecidas pelo fabricante; 

 

8. DA VIGÊNCIA  

9.1. A Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data 

Publicação no Diário Oficial do Estado Espírito Santo e no Diário Oficial da União

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das dotações orçamentárias do 

orçamento vigente, exercício 2018 e dotações equivalentes para exercícios subsequentes, conforme a 

necessidade desta Administração Pública.

10.Fiscal do Contrato 

10.1- 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. 
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Km rodados, contados a data do recebimento definitivo, quanto a defeitos e imperfeições que venham a 

ser identificados, além das garantias já oferecidas pelo fabricante;  

9.1. A Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data 

do Estado Espírito Santo e no Diário Oficial da União

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das dotações orçamentárias do 

orçamento vigente, exercício 2018 e dotações equivalentes para exercícios subsequentes, conforme a 

necessidade desta Administração Pública. 

O Secretario Municipal de Saúde Srº Osvaldo Neves Figueiredo será o responsável pelo 
amento 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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defeitos e imperfeições que venham a 

9.1. A Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

do Estado Espírito Santo e no Diário Oficial da União 

.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das dotações orçamentárias do  

orçamento vigente, exercício 2018 e dotações equivalentes para exercícios subsequentes, conforme a  

O Secretario Municipal de Saúde Srº Osvaldo Neves Figueiredo será o responsável pelo 
amento e fiscalização do contrato e deverá informar ao preposto da contratada toda e 
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..., CNPJ nº..., por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, para fins do disposto no inciso V 
do art. 27 da Lei nº 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 

 

Local e Data.  
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ANEXO II  

 
PREGÃO PRESENCIA Nº 009/2018 

 DECLARAÇÃO  

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA  
 

 

 

, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, para fins do disposto no inciso V 
do art. 27 da Lei nº 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos.  

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

 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

ASSINATURA SOBRE CARIMBO 
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, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, para fins do disposto no inciso V 
do art. 27 da Lei nº 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
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Ao  

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

PROPOSTA COMERCIAL PAR
DADOS A CONSTAR NA  
PROPOSTA 
Razão Social 
CNPJ 
Endereço 
Telefone/Fax 
Nome do Representante Legal  
Estado civil do Representante 
Legal 
Identidade do Representante 
Legal 

ITEM DESCRITIVO

01   

Valor Total da Proposta por Extenso:
Prazo de Validade da Proposta  
 
Declaro sob as penas da lei, que esta proposta atende a todos os requisitos constantes do Edit
nº. 009/2018 e ainda que:  
 
Declaro que nos preços propostos encontram
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o bem, objeto da presente licitação, e que estou de 
acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos. 

 

_____________________________________________________________________ 

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO III 

PREGÃO PRESENCIA Nº 009/2018 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

DE SÃO LOURENÇO-ES 

PROPOSTA COMERCIAL PAR A O PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 009/
PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

 
 
 
 
 
 Nacionalidade do Representante Legal 

 CPF do Representante Legal  

DESCRITIVO  UNID. QUANT. 
MARCA/
MODELO

   
VALOR TOTAL DA PROPOSTA

Valor Total da Proposta por Extenso: 
Mínimo de 90 (noventa) dias 

Declaro sob as penas da lei, que esta proposta atende a todos os requisitos constantes do Edit

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e 
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o bem, objeto da presente licitação, e que estou de 
acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.  

_____________________________________________________________________ 

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa)

(Identificação) 
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A O PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 009/2018 
PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE  

Legal   

 

MARCA/  
MODELO  

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

  
VALOR TOTAL DA PROPOSTA  R$ 

Declaro sob as penas da lei, que esta proposta atende a todos os requisitos constantes do Edital de Pregão Presencial 

luídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e 
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o bem, objeto da presente licitação, e que estou de 

_____________________________________________________________________  

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa) 
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Por este Instrumento Particular de Procuração, a empresa
da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob o 
(ões) do(s) outorgante(s)} Sr (a)
constitui(em) seu bastante Procurador o (a) Sr(a).........................................., portador(a) da Cédula de Identid
n°............................. E CPF n°. a quem 
perante... (indicação do Órgão licitante), no que se referir ao PREGÃO Nº ____/2018, com poderes para tomar qualquer 
decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive
de Habilitação, os envelopes Proposta de Preços e Documentos de Habilitação em nome da Outorgante, formular 
verbalmente lances e ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, 
etapa(s) de lance(s), negociar redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao 
final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administ
sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim, praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 

Local e Data.  

Obs.: Declaração validada mediante ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO, 
apresentação de cópia autenticada do ato constitutivo da empresa e documento original e com foto que 
identifique o credenciado.  

Obs2: Os casos de substabelecime

Obs3: Esta Declaração deverá ser apresentada 
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ANEXO IV 

PREGÃO PRESENCIA Nº 009/2018 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARTICULAR  
 

Particular de Procuração, a empresa... (Razão Social da Empresa), com sede (endereço completo 
da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob o nº... E Inscrição Estadual nº..., representada neste ato por seus(s)

a)..., portador (a) da Cédula de Identidade RG nº. e CPF nº .................., nomeia(m) e 
constitui(em) seu bastante Procurador o (a) Sr(a).........................................., portador(a) da Cédula de Identid

a quem confere (imos) amplos poderes para representar 
(indicação do Órgão licitante), no que se referir ao PREGÃO Nº ____/2018, com poderes para tomar qualquer 

decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar Declaração de que a Proponente cumpre os Requisitos 
de Habilitação, os envelopes Proposta de Preços e Documentos de Habilitação em nome da Outorgante, formular 
verbalmente lances e ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistirem verbalmente de 
etapa(s) de lance(s), negociar redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao 

se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administ
sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim, praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.  

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

ASSINATURA SOBRE CARIMBO 

: Declaração validada mediante ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO, 
apresentação de cópia autenticada do ato constitutivo da empresa e documento original e com foto que 

Obs2: Os casos de substabelecimento deverão estar expressos nesta procuração.  

Obs3: Esta Declaração deverá ser apresentada FORA dos envelopes de HABILITAÇÃO E PROPOSTA.

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 

Página 25 

 

(Razão Social da Empresa), com sede (endereço completo 
, representada neste ato por seus(s)... {qualificação 

e CPF nº .................., nomeia(m) e 
constitui(em) seu bastante Procurador o (a) Sr(a).........................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG 

imos) amplos poderes para representar a... (Razão Social da Empresa) 
(indicação do Órgão licitante), no que se referir ao PREGÃO Nº ____/2018, com poderes para tomar qualquer 

apresentar Declaração de que a Proponente cumpre os Requisitos 
de Habilitação, os envelopes Proposta de Preços e Documentos de Habilitação em nome da Outorgante, formular 

verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) 
etapa(s) de lance(s), negociar redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao 

se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da 
sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim, praticar todos os 

: Declaração validada mediante ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO, 
apresentação de cópia autenticada do ato constitutivo da empresa e documento original e com foto que 

 

dos envelopes de HABILITAÇÃO E PROPOSTA. 
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MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. < inserir o  número > / 2018

Aos < inserir o dia por extenso 
SÃO LOURENÇO, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, situado na Praça 10 de Agosto, nº 10, Centro, inscrito 
no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° 27.174.127/0001
de ....................Sr(a). ................................, inscrito no CPF sob o nº. ................., doravante denomi
GERENCIADOR , nos termos das disposições legais aplicáveis e do dispo
___/2018, que originou esta Ata, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas, publicado no 
Diário Oficial do dia < inserir o dia em algarismos > de <inserir o mês por extenso > de 2018 e tr
interposição de recursos, resolve registrar os preços das empresas abaixo identificadas, por item, a seguir denominadas 
simplesmente FORNECEDOR
disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento. 

 Fornecedor: A empresa< inserir o nome do Fornecedor >, estabelecida à < inserir o endereço completo do Fornecedor 
>, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° < inserir o CNPJ do Fornecedor >, neste ato representada
< inserir o cargo ou função >, Sr.(a) < inserir o nome completo >, < inserir a nacionalidade >, < inserir o estado civil >, 
< inserir a profissão >, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº. < inserir o CPF >, portador(a) do RG n°. < 
inserir o Documento de Identificação >, residente e domiciliado em < inserir o Município e a UF >. 

Cláusula Primeira – Do Objeto 

1.1 – Constitui objeto desta Ata o 
SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA 
MUNICIPAL DE SAÚDE , conforme descrições, especificações técnicas e demais condições constantes do ANEXO I 
do Edital de licitação que originou o

Cláusula Segunda – Dos Preços Registrados 

2.1 – Os quantitativos e os preços registrados ofertados por item do objeto encontram
 

ITEM 
DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO

  
  

2.2 – Este instrumento não obriga o Município de 
firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, 
obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário deste registro terá 
preferência. 

Cláusula Terceira – Da Vigência da Ata de Registro de Preços 

3.1 – A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de su

Cláusula Quarta – Da Alteração da Ata de Registro de Preços 
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ANEXO V 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. < inserir o  número > / 2018
 

Aos < inserir o dia por extenso > dias do mês de < inserir o mês por extenso > de 2018, o MUNICÍPIO DIVINO DE 
SÃO LOURENÇO, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, situado na Praça 10 de Agosto, nº 10, Centro, inscrito 
no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° 27.174.127/0001-83, representado neste ato pelo(a) Secretário(a) Municipal 
de ....................Sr(a). ................................, inscrito no CPF sob o nº. ................., doravante denomi

, nos termos das disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital do Pregão (Presencial) nº. 
___/2018, que originou esta Ata, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas, publicado no 
Diário Oficial do dia < inserir o dia em algarismos > de <inserir o mês por extenso > de 2018 e tr
interposição de recursos, resolve registrar os preços das empresas abaixo identificadas, por item, a seguir denominadas 

FORNECEDOR, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
cláusulas deste instrumento.  

A empresa< inserir o nome do Fornecedor >, estabelecida à < inserir o endereço completo do Fornecedor 
>, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° < inserir o CNPJ do Fornecedor >, neste ato representada
< inserir o cargo ou função >, Sr.(a) < inserir o nome completo >, < inserir a nacionalidade >, < inserir o estado civil >, 
< inserir a profissão >, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº. < inserir o CPF >, portador(a) do RG n°. < 
nserir o Documento de Identificação >, residente e domiciliado em < inserir o Município e a UF >. 

Do Objeto  

Constitui objeto desta Ata o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS TI PO A
SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 

, conforme descrições, especificações técnicas e demais condições constantes do ANEXO I 
do Edital de licitação que originou o registro, parte integrante e inseparável deste instrumento. 

Dos Preços Registrados  

Os quantitativos e os preços registrados ofertados por item do objeto encontram-se relacionados no quadro abaixo: 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO  

PREÇO 
UNITÁRIO 

QUANTIDADE
TOTAL 

ESTIMADA
  

Este instrumento não obriga o Município de Divino de São Lourenço a adquirir os bens nele registrados nem 
firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, 

pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário deste registro terá 

Da Vigência da Ata de Registro de Preços  

A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de su

Da Alteração da Ata de Registro de Preços  
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MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. < inserir o  número > / 2018 

> dias do mês de < inserir o mês por extenso > de 2018, o MUNICÍPIO DIVINO DE 
SÃO LOURENÇO, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, situado na Praça 10 de Agosto, nº 10, Centro, inscrito 

resentado neste ato pelo(a) Secretário(a) Municipal 
de ....................Sr(a). ................................, inscrito no CPF sob o nº. ................., doravante denominado ÓRGÃO 

sto no Edital do Pregão (Presencial) nº. 
___/2018, que originou esta Ata, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas, publicado no 
Diário Oficial do dia < inserir o dia em algarismos > de <inserir o mês por extenso > de 2018 e transcurso o prazo para 
interposição de recursos, resolve registrar os preços das empresas abaixo identificadas, por item, a seguir denominadas 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, observadas as 

A empresa< inserir o nome do Fornecedor >, estabelecida à < inserir o endereço completo do Fornecedor 
>, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° < inserir o CNPJ do Fornecedor >, neste ato representada pelo seu 
< inserir o cargo ou função >, Sr.(a) < inserir o nome completo >, < inserir a nacionalidade >, < inserir o estado civil >, 
< inserir a profissão >, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº. < inserir o CPF >, portador(a) do RG n°. < 
nserir o Documento de Identificação >, residente e domiciliado em < inserir o Município e a UF >.  

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS TI PO A- 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 

, conforme descrições, especificações técnicas e demais condições constantes do ANEXO I 
registro, parte integrante e inseparável deste instrumento.  

se relacionados no quadro abaixo:  

QUANTIDADE  
TOTAL 

ESTIMADA  

PREÇO 
UNITÁRIO 

 

a adquirir os bens nele registrados nem 
firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, 

pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário deste registro terá 

A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.  
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4.1 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de 
fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão g
junto aos fornecedores.  

4.2 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar
mercado, o órgão gerenciador deverá: 

4.3 – Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 

4.4 – Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 

4.5 – Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

4.6 – Quando o preço de mercado tornar
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) – Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem apl
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

b) – Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

4.7 – Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

4.8 – Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da A
órgãos participantes, se houver.  

Cláusula Quinta – Do Cancelamento do Registro 

5.1 – O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, quando: 

a) – Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) – Não retirar a respectiva nota de
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

c) – Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

d) – Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado; 

e) – Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

5.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência 
venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior. 

5.3 – Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos 
órgãos participantes, se houver.  

Cláusula Sexta – Da Contratação com os Fornecedores
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O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de 
fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações 

Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado, o órgão gerenciador deverá:  

r visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 

Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 

Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.  

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.  

as negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.  

Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da A
 

Do Cancelamento do Registro  

O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, quando:  

Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;  

Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;  

Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

or razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;  

Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência 
venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior. 

Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos 
 

Da Contratação com os Fornecedores 
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O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de 
erenciador da Ata promover as necessárias negociações 

se superior ao preço praticado no 

r visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;  

Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e  

se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:  

icação da penalidade, confirmando a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e  

as negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de 

Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos 

O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o 

empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo 

Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;  

Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços.  

O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato superveniente que 
venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior.  

Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos 



PREFEITURA 

 

 

 

6.1 – A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por 
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, au
instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.2 – As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e da Ata de Registro de Preços, e 
poderão ser detalhadas, em cada 

6.3 – O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 05 (cinco) 
dias, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assin
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços. 

6.4 – Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela 
Administração.  

6.5 – A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

6.7 – A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e 

 
 6.8 – Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante do Contratante, ao qual 
competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvid
curso da execução contratual, de tudo dando ciência à Administração. 

Cláusula Sétima – Do Recebimento 

7.1 – O Município de Divino de São Lourenço
com este Termo de Referência e Edital, devendo notificar ao órgão gestor qualquer ocorrência de irregularidade. 

7.2 – A entrega deverá ser TOTAL, conforme “Autorização de Fornecimento” e deverá vir acompanhada de nota fiscal, 
sendo somente aceitos após a verificação do cumprim

7.3 – Caso fique constatada a irregularidade na entrega, o Fornecedor, após comunicação do responsável pelo 
recebimento dos bens, deverá saná

7.4 – Em caso de irregularidade não sanada pelo Fornecedor, o responsável pelo recebimento dos materiais reduzirá a 
termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente do Município de 
aplicação de penalidades.  
 7.5 – Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, o prazo de pagamento será suspenso e 
considerado o fornecimento em atraso, sujeitando
conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste

7.6 – Em caso de irregularidade não sanada pela contratada, a Administração, por meio de seu representante, reduzirá a 
termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente para que sejam tomadas as providências legais 
pertinentes.  

7.7 – O pagamento da nota fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento. 

7.8 – A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo com a legislação 
própria: 
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A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por 
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, au
instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993.  

As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e da Ata de Registro de Preços, e 
poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação. 

O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 05 (cinco) 
dias, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena 
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços. 

Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela 

A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
cessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante do Contratante, ao qual 
competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvid
curso da execução contratual, de tudo dando ciência à Administração.  

Do Recebimento  

Divino de São Lourenço acompanhará a qualidade do bem e as especificações em conformidade 
rência e Edital, devendo notificar ao órgão gestor qualquer ocorrência de irregularidade. 

A entrega deverá ser TOTAL, conforme “Autorização de Fornecimento” e deverá vir acompanhada de nota fiscal, 
sendo somente aceitos após a verificação do cumprimento das especificações contidas no 

Caso fique constatada a irregularidade na entrega, o Fornecedor, após comunicação do responsável pelo 
recebimento dos bens, deverá saná-la no prazo máximo de 10 (dez) dias.  

irregularidade não sanada pelo Fornecedor, o responsável pelo recebimento dos materiais reduzirá a 
termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente do Município de 

sidade de providências por parte do vencedor, o prazo de pagamento será suspenso e 
considerado o fornecimento em atraso, sujeitando-a a aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, 
conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento.  

Em caso de irregularidade não sanada pela contratada, a Administração, por meio de seu representante, reduzirá a 
termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente para que sejam tomadas as providências legais 

O pagamento da nota fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento. 

A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo com a legislação 
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A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por 
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro 

As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e da Ata de Registro de Preços, e 
contratação específica, no respectivo pedido de contratação.  

O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 05 (cinco) 
ar o Contrato, se for o caso, sob pena 

de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.  

Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela 

A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
cessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.  

A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações 

Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante do Contratante, ao qual 
competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no 

acompanhará a qualidade do bem e as especificações em conformidade 
rência e Edital, devendo notificar ao órgão gestor qualquer ocorrência de irregularidade.  

A entrega deverá ser TOTAL, conforme “Autorização de Fornecimento” e deverá vir acompanhada de nota fiscal, 
ento das especificações contidas no Anexo I deste edital.  

Caso fique constatada a irregularidade na entrega, o Fornecedor, após comunicação do responsável pelo 

irregularidade não sanada pelo Fornecedor, o responsável pelo recebimento dos materiais reduzirá a 
termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente do Município de Divino de São Lourenço para 

sidade de providências por parte do vencedor, o prazo de pagamento será suspenso e 
a a aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, 

Em caso de irregularidade não sanada pela contratada, a Administração, por meio de seu representante, reduzirá a 
termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente para que sejam tomadas as providências legais 

O pagamento da nota fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento.  

A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo com a legislação 
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- O número da Ordem de Fornec

- O nome do material;  

- A marca e o nome comercial;  

- O número do item entregue.  

 
 Cláusula Oitava – Do Prazo e Local de Entrega 

8.1 – Os bens deverão ser entregues, pela empresa vencedora da licitação, no prazo de 
corridos contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, ressalvados os motivos de força maior; 

8.2 – Os veículos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de 
localizado na Rua Projetada, s/nº, Bairro Santa Cruz
horários: 08 às 12 horas e de 14 às 18 horas. 

8.3 – O pedido de prorrogação do prazo de entrega, concedido em caráter excepcional e sem efeito suspensivo, deverá 
ser encaminhado por escrito, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias do seu vencimento, anexando
comprobatório do alegado pela CONTRATADA, em conformidade com o Art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93. 

8.4 – Concedida a prorrogação esta se dará por
vencimento do prazo inicial, não sendo mais possível nenhuma prorrogação. 

Cláusula Nona – Da Vigência da Contratação 

9.1 – Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de acor
contrato ou instrumento equivalente, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

Cláusula Décima – Do Preço  

10.1 – O preço contratado é fixo e irreajustável. 

10.2 – Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do 
príncipe, configurando álea econômic
entre os encargos da Contratada e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do produto, poderá ser 
revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico 

10.3 – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições 
legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços con
implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso. 
 

10.4 – Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Contratada, esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, por meio de apresentação de
situação anterior e a situação atual que eventualmente justificarão o reajuste do contrato, bem como documentação 
correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e
comprovem que a contratação tornou
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O número da Ordem de Fornecimento;  

 

Do Prazo e Local de Entrega  

Os bens deverão ser entregues, pela empresa vencedora da licitação, no prazo de 
corridos contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, ressalvados os motivos de força maior; 

Os veículos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de 
s/nº, Bairro Santa Cruz, Divino de São Lourenço- ES

horários: 08 às 12 horas e de 14 às 18 horas.  

O pedido de prorrogação do prazo de entrega, concedido em caráter excepcional e sem efeito suspensivo, deverá 
r encaminhado por escrito, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias do seu vencimento, anexando

comprobatório do alegado pela CONTRATADA, em conformidade com o Art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93. 

Concedida a prorrogação esta se dará por igual prazo, ou seja, por mais 30 (trinta) dias corridos, a contar do 
vencimento do prazo inicial, não sendo mais possível nenhuma prorrogação.  

Da Vigência da Contratação  

Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de acordo com as disposições definidas na minuta de 
contrato ou instrumento equivalente, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

O preço contratado é fixo e irreajustável.  

Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente 
entre os encargos da Contratada e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do produto, poderá ser 
revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do contrato. 

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições 
legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços con
implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.  

Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Contratada, esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio 
financeiro do contrato, por meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos, nas quais constarão à 

situação anterior e a situação atual que eventualmente justificarão o reajuste do contrato, bem como documentação 
correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e
comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente avançadas.
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Os bens deverão ser entregues, pela empresa vencedora da licitação, no prazo de até 150 (cento e cinquenta) dias 
corridos contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, ressalvados os motivos de força maior;  

Os veículos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço, 
ES, em dias úteis, e nos seguintes 

O pedido de prorrogação do prazo de entrega, concedido em caráter excepcional e sem efeito suspensivo, deverá 
r encaminhado por escrito, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias do seu vencimento, anexando-se documento 

comprobatório do alegado pela CONTRATADA, em conformidade com o Art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93.  

igual prazo, ou seja, por mais 30 (trinta) dias corridos, a contar do 

do com as disposições definidas na minuta de 
contrato ou instrumento equivalente, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.  

Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do 

a extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente 
entre os encargos da Contratada e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do produto, poderá ser 

inanceiro inicial do contrato.  

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições 
legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 

Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Contratada, esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio 
planilha(s) detalhada(s) de custos, nas quais constarão à 

situação anterior e a situação atual que eventualmente justificarão o reajuste do contrato, bem como documentação 
correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias primas, etc), que 

se inviável nas condições inicialmente avançadas. 
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10.5 – Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Contratante, esta deverá comprovar o rompimento do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em prejuízo da Municipalidade. 

10.6 – Fica facultado ao Contratante realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos 
requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão de preços solicitada pela Cont

10.7 – A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a análise técnica e jurídica do 
Contratante, porém contemplará as entregas realizadas a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do 
Contratante.  

10.7.1 – Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a Contratada não poderá 
suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes. 

10.7.2. A Contratada deverá, quando autorizada à revisão dos pr
emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, 
em relação aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão 

10.8 – A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

10.9 – É vedado efetuar acréscimos nos quan
que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.10 – As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações da Contratante 

11.1 – Receber os bens e realizar sua análise quanto à quantidade e qualidade; 

11.2 – Efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste instru

11.3 – Informar à Licitante Vencedora o nome do funcionário responsável pela assinatura das autorizações de 
fornecimento;  

11.4 – O Município se obriga a não aceitar a mercadoria quando esta não estiver dentro dos parâmetros estabelecidos no 
presente instrumento;  

11.4.1 – Se o objeto contratado não estiver de acordo com as especificações exigidas, deverá rejeitá
ou em parte, conforme o caso.  

Cláusula Décima Segunda – Das Obrigações da Contratada

12.1 – Entregar os veículos novos, zero quilômetro, SEM ALIENAÇÃO, com as especificações, os prazos de entrega e 
as qualificações exigidas neste termo, de acordo com a marca indicada a proposta; 

12.2 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a obrigação do fornecimento dos veícul
sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE; 

12.3 – Manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação; 
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Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Contratante, esta deverá comprovar o rompimento do 
ro do contrato, em prejuízo da Municipalidade.  

Fica facultado ao Contratante realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos 
requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão de preços solicitada pela Cont

A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a análise técnica e jurídica do 
Contratante, porém contemplará as entregas realizadas a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do 

Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a Contratada não poderá 
suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.  

10.7.2. A Contratada deverá, quando autorizada à revisão dos preços, lavrar Termo Aditivo com os preços revisados e 
emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, 
em relação aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão  

A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de 
que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.  

As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% 
nco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.  

Das Obrigações da Contratante  

Receber os bens e realizar sua análise quanto à quantidade e qualidade;  

Efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste instrumento;  

Informar à Licitante Vencedora o nome do funcionário responsável pela assinatura das autorizações de 

O Município se obriga a não aceitar a mercadoria quando esta não estiver dentro dos parâmetros estabelecidos no 

Se o objeto contratado não estiver de acordo com as especificações exigidas, deverá rejeitá

Das Obrigações da Contratada 

os, zero quilômetro, SEM ALIENAÇÃO, com as especificações, os prazos de entrega e 
as qualificações exigidas neste termo, de acordo com a marca indicada a proposta;  

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a obrigação do fornecimento dos veícul
sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;  

Manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação; 
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Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Contratante, esta deverá comprovar o rompimento do 

Fica facultado ao Contratante realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos 
requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão de preços solicitada pela Contratada.  

A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a análise técnica e jurídica do 
Contratante, porém contemplará as entregas realizadas a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do 

Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a Contratada não poderá 

eços, lavrar Termo Aditivo com os preços revisados e 
emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, 

A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.  

titativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de 

As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% 

Informar à Licitante Vencedora o nome do funcionário responsável pela assinatura das autorizações de 

O Município se obriga a não aceitar a mercadoria quando esta não estiver dentro dos parâmetros estabelecidos no 

Se o objeto contratado não estiver de acordo com as especificações exigidas, deverá rejeitá-lo na sua totalidade 

os, zero quilômetro, SEM ALIENAÇÃO, com as especificações, os prazos de entrega e 

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a obrigação do fornecimento dos veículos objetos deste contrato, 

Manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação;  
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12.4 – Arcar com todos os danos causados a Administração ou a terceiros, decorrent
CONTRATADA;  

12.5 – Substituir o(s) veículo(s), por sua conta e no prazo máximo de 10 (dez) dias, caso o(s) mesmo(s) esteja em 
desacordo com as especificações, ou que tenha sofrido danos ou avarias no transporte ou danos que comprome
uso regular;  

12.6 – Entregar o veículo em perfeito estado e arcar com as despesas de tributos, encargos trabalhistas e previdenciários 
decorrentes do fornecimento, dando a devida garantia do produto, conforme estabelecido em contrato. 

12.7 – Entregar o bem solicitado no prazo de 30 (sessenta) dias corridos a contar do recebimento da Autorização de 
Fornecimento(AF) emitida pelo Departamento de Compras; 

12.8 – Responsabilizar-se pelo transporte e entrega dos bens, no interior do Almoxarifado Cent
Município de Divino de São Lourenço/ES, Rua Projetada
dias úteis, e nos seguintes horários: 08 às 11 horas e de 12 às 16

12.9 – Responsabilizar-se pelos encargos decorrent
pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, 
que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta licitação, bem como aprese
quando solicitados pelo Município de Teófilo Otoni; 

12.10 – Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de 
seus empregados ou prepostos;  
 

12.11 – Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita 
observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando 
detalhadamente as indicações da marca e prazo de garanti

12.12 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do 
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

12.13 – O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, 
corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto e/ou 
serviço com avarias ou defeitos; 

12.14 – Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação; 

12.15 – Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os 
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

12.16 – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

12.17 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para 
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre;  
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Arcar com todos os danos causados a Administração ou a terceiros, decorrent

Substituir o(s) veículo(s), por sua conta e no prazo máximo de 10 (dez) dias, caso o(s) mesmo(s) esteja em 
desacordo com as especificações, ou que tenha sofrido danos ou avarias no transporte ou danos que comprome

Entregar o veículo em perfeito estado e arcar com as despesas de tributos, encargos trabalhistas e previdenciários 
decorrentes do fornecimento, dando a devida garantia do produto, conforme estabelecido em contrato. 

tregar o bem solicitado no prazo de 30 (sessenta) dias corridos a contar do recebimento da Autorização de 
Fornecimento(AF) emitida pelo Departamento de Compras;  

se pelo transporte e entrega dos bens, no interior do Almoxarifado Cent
Divino de São Lourenço/ES, Rua Projetada, s/nº., Bairro Santa Cruz, Divino de São Lourenço

nos seguintes horários: 08 às 11 horas e de 12 às 16 horas;  

se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como 
pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, 
que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta licitação, bem como apresentar os respectivos comprovantes, 
quando solicitados pelo Município de Teófilo Otoni;  

Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de Divino de São Lourenço
 

rega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita 
observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando 
detalhadamente as indicações da marca e prazo de garantia;  

se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do 
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  

O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, 
corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto e/ou 

u defeitos;  

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação; 

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os 
ossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

o permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para 
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
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Arcar com todos os danos causados a Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo da 

Substituir o(s) veículo(s), por sua conta e no prazo máximo de 10 (dez) dias, caso o(s) mesmo(s) esteja em 
desacordo com as especificações, ou que tenha sofrido danos ou avarias no transporte ou danos que comprometam o seu 

Entregar o veículo em perfeito estado e arcar com as despesas de tributos, encargos trabalhistas e previdenciários 
decorrentes do fornecimento, dando a devida garantia do produto, conforme estabelecido em contrato.  

tregar o bem solicitado no prazo de 30 (sessenta) dias corridos a contar do recebimento da Autorização de 

se pelo transporte e entrega dos bens, no interior do Almoxarifado Central, localizado no 
Divino de São Lourenço- MG, em 

es do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como 
pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, 

ntar os respectivos comprovantes, 

Divino de São Lourenço ou a terceiros, por atos de 

rega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita 
observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando 

se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do 

O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, 
corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto e/ou 

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;  

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os 
ossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;  

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

o permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para 
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
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12.18 – Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de 
habilitação.  

12.19 – Arcar com todos os prejuízos resultantes de ações judiciais a que o município for compelido a responder por 
força da futura contratação, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios. 

12.20 – Fornecer o bem contratado somente com prévia autorização do Contratante.

Cláusula Décima Terceira – Da Adesão do Carona 

13.1 – Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública não pa
Ata, durante sua vigência, desde que: 

13.1.1 – comprove nos autos a vantagem da adesão; 

13.1.2 – consulte previamente o órgão gerenciador; e 

13.1.3 – observe a quantidade licitada do objeto constante d
no exercício, para que não ocorra fracionamento. 

13.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou 
não do fornecimento, desde que n

13.4 – As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, aos quantitativos iniciais 
registrados na ARP.  

13.5 – Poderão utilizar-se da ARP, como carona, mediante prévi
Administração Pública e entidades privadas. 

13.6 – As contratações dos caronas poderão ser aditadas em quantidades, na forma permitida no art. 65,da Lei Federal 
nº 8.666, de 1993, se a respectiva Ata não ti

13.7 – O Órgão Gerenciador não responde pelos atos do Órgão carona. 

13.8 – A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir, não respondendo pelas eventuais 
irregularidades do procedimento da licitação. Clá

14.1 – A presente Ata ou o registro de fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno direito nas seguintes 
situações:  

14.1.1 – Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR quando: 

14.1.1.1 – O Fornecedor detentor do preço registrado não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de 
Preços;  

14.1.1.2 – O Fornecedor não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido e a Admi

14.1.1.3 – Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços decorrente do 
Registro de Preços;  

14.1.1.4 – Os preços registrados apresentarem
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mitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de 

Arcar com todos os prejuízos resultantes de ações judiciais a que o município for compelido a responder por 
ção, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios.  

Fornecer o bem contratado somente com prévia autorização do Contratante. 

Da Adesão do Carona  

Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública não participante do certame licitatório poderá utilizar a 
Ata, durante sua vigência, desde que:  

comprove nos autos a vantagem da adesão;  

consulte previamente o órgão gerenciador; e  

observe a quantidade licitada do objeto constante da Ata e sua compatibilidade com a expectativa de compra, 
no exercício, para que não ocorra fracionamento.  

Caberá ao fornecedor beneficiário da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou 
não do fornecimento, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, aos quantitativos iniciais 

se da ARP, como carona, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, outros entes da 
Administração Pública e entidades privadas.  

As contratações dos caronas poderão ser aditadas em quantidades, na forma permitida no art. 65,da Lei Federal 
nº 8.666, de 1993, se a respectiva Ata não tiver sido aditada.  

O Órgão Gerenciador não responde pelos atos do Órgão carona.  

A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir, não respondendo pelas eventuais 
irregularidades do procedimento da licitação. Cláusula Décima Quarta – Do Cancelamento da Ata de Registro de Preços 

A presente Ata ou o registro de fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno direito nas seguintes 

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR quando:  

dor detentor do preço registrado não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de 

O Fornecedor não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;  

Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços decorrente do 

Os preços registrados apresentarem-se superiores aos praticados no mercado; 
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mitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de 

Arcar com todos os prejuízos resultantes de ações judiciais a que o município for compelido a responder por 

rticipante do certame licitatório poderá utilizar a 

a Ata e sua compatibilidade com a expectativa de compra, 

Caberá ao fornecedor beneficiário da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou 
ão prejudique as obrigações anteriormente assumidas.  

As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, aos quantitativos iniciais 

a consulta ao órgão gerenciador, outros entes da 

As contratações dos caronas poderão ser aditadas em quantidades, na forma permitida no art. 65,da Lei Federal 

A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir, não respondendo pelas eventuais 
Do Cancelamento da Ata de Registro de Preços  

A presente Ata ou o registro de fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno direito nas seguintes 

dor detentor do preço registrado não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de 

O Fornecedor não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento 

Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços decorrente do 

mercado;  
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14.1.1.5 – O Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços ou contrato decorrente do 
Registro de Preços, por um dos motivos discriminados no art. 78 e seus incisos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993;  

14.1.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 

14.1.2 – Pelo FORNECEDOR: 

 14.1.2.1 – Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências do 
Instrumento Convocatório que deu origem ao Registro de Preços, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das 
penalidades previstas no Instrumento Convocatório, nesta Ata, bem como de ressarcimento ao Município de 
São Lourenço por perdas e danos; 

14.1.2.2 – Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força 
maior.  
 

 14.2 – O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será 
formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador. 
 

Cláusula Décima Quinta – Do Pagamento 

15.1 – O prazo para pagamento será de 30 
pela Contratada.  

15.2 – O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada.  

15.3 – O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e 
do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

15.4 – Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, aind
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar
situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante. 

15.5 – A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 
123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em r
às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução 
Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 
 

15.6 – O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

15.7 – Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

15.8 – O contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que 
porventura não tenha sido acordada no contrato. 

Cláusula Décima Sexta – Do Controle da Execução do Registro de Preços 
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O Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços ou contrato decorrente do 
Registro de Preços, por um dos motivos discriminados no art. 78 e seus incisos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho 

Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 

Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências do 
Instrumento Convocatório que deu origem ao Registro de Preços, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das 

umento Convocatório, nesta Ata, bem como de ressarcimento ao Município de 
por perdas e danos;  

Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força 

cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será 
formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.  

Do Pagamento  

O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura 

O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura 

condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e 
do regular cumprimento das obrigações assumidas.  

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, aind
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

alquer ônus para o contratante.  

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 
123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em r
às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução 
Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.  

O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

O contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que 
porventura não tenha sido acordada no contrato.  

Do Controle da Execução do Registro de Preços  
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O Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços ou contrato decorrente do 
Registro de Preços, por um dos motivos discriminados no art. 78 e seus incisos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho 

Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.  

Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências do 
Instrumento Convocatório que deu origem ao Registro de Preços, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das 

umento Convocatório, nesta Ata, bem como de ressarcimento ao Município de Divino de 

Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força 

cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será 

(trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura 

O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura 

condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e 

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as 

á após a comprovação da regularização da 

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 
123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação 
às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução 

O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na 
agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.  

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.  

O contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que 
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16.1 – A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração. 

16.2 – O representante do contratante deverá ter a experiência nece
execução do registro de preço. 
 

16.3 – A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.6

16.4 – O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis.  

Cláusula Décima Sétima – Das Infrações e Sanções Administrativas 

17.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei n
3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer da contratação: 

a) Inexecutar total ou parcialmente o contrato; 

b) Apresentar documentação falsa; 

c) Comportar-se de modo inidôneo; 

d) Cometer fraude fiscal;  

e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no Contrato. 

17.2 – A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas
da contratação;  

b) Multa:  

b.1) Moratória de até 0,3% (zero, vírgula tr
o limite de 60 (sessenta) dias;  
 

b.2) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da 
obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não 
supere o valor total do contrato.  

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de 
anos;  

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco
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ontratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração. 

O representante do contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da 

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de 
material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.6

O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

ularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

Das Infrações e Sanções Administrativas  

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 
3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer da contratação: 

a) Inexecutar total ou parcialmente o contrato;  

b) Apresentar documentação falsa;  

modo inidôneo;  

e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no Contrato. 

A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

b.1) Moratória de até 0,3% (zero, vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

b.2) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da 
obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não 

 

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Divino de São Lourenço

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco
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ontratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.  

ssária para o acompanhamento e controle da 

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, inclusive perante 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de 

material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

ularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

º 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 
3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer da contratação:  

e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no Contrato.  

subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da 

que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto 

injustificado sobre o valor da contratação, até 

b.2) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da 
obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não 

Divino de São Lourenço pelo prazo de até dois 

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;  
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e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a

17.3 – A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

17.4 – Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de decl
inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta 
licitação:  

a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

17.5 – A aplicação de qualquer das penalidades previstas re
contraditório e a ampla defesa, observando
Lei nº 9.784, de 1999.  

17.6 – A autoridade competente, na aplicação das sanções, 
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

17.7 – As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos
recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da 
União e cobrados judicialmente. 

17.8 – Caso o contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo m
do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

17.9 – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Registro de Fornecedores. 

17.10 – As sanções aqui previstas sã
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

17.11 – As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital. 

Cláusula Décima Oitava – Das Disposições Finais 

18.1 – O Termo de Referência é parte integrante desta Ata de Registro de Preços. 

18.2 – Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão (Presencial) para Registro de 
Preços nº. 034/2018 e a proposta vencedora da contratada. 

18.3 – A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia depois de publicado o respectivo extrato no Diário 
Oficial do Estado e da União.  

18.4 – É dispensada a certificação de dotação orçamentária n
do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra. 
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o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados; 

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de decl
inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta 

a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na 

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o 
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos
recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da 
União e cobrados judicialmente.  

Caso o contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data 
do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.  

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Registro de Fornecedores. 

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  

As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital. 

Das Disposições Finais  

O Termo de Referência é parte integrante desta Ata de Registro de Preços.  

Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão (Presencial) para Registro de 
034/2018 e a proposta vencedora da contratada.  

A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia depois de publicado o respectivo extrato no Diário 

É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços, nos termos 
do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra.  
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o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;  

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.  

Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de 
inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta 

a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;  

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.  

á em processo administrativo que assegurará o 
se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na 

levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o 
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  

As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou 
recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da 

áximo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Registro de Fornecedores.  

o independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, 

As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.  

Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão (Presencial) para Registro de 

A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia depois de publicado o respectivo extrato no Diário 

os processos licitatórios para registro de preços, nos termos 
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18.5 – Nos casos omissos aplicar
04, de 2010, à Lei nº 8.078, de 1990 
nº 8.666, de 1993, subsidiariamente. 

18.6 – Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata de Registro de Preços foi lavrada em 04 (q
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Comum 
exclusão de qualquer outro.  
 

 

TESTEMUNHAS: 

1ª_________________________________ CPF:________________________________

2ª_________________________________CPF:_________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto Municipal nº.
04, de 2010, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei 
nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.  

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata de Registro de Preços foi lavrada em 04 (q
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Comum 

_________________________________________ 

ÓRGÃO GERENCIADOR 

__________________________________________

FORNECEDOR 
 

1ª_________________________________ CPF:________________________________

2ª_________________________________CPF:_________________________________
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ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto Municipal nº. 
Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata de Registro de Preços foi lavrada em 04 (quatro) vias de 

O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Comum – Comarca de Guaçuí-ES, com 

 

__________________________________________ 

1ª_________________________________ CPF:________________________________ 

2ª_________________________________CPF:_________________________________ 
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(nome/razão social) _________________________________, inscrita no CNPJ n°_________________, por intermédio 
de seu representante legal o Sr(a)______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
______________ e do CPF nº ___________, 
ser MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE
nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06 e suas al
 

 

Local e Data.  

 

OBS: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da sessão, e, FORA dos envelopes (Proposta de 
Preços e Habilitação) exigidos nesta licitação. 

> A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 
2006, sujeitará a licitante à pena do artigo 299 do Código Penal e de outras figuras penais pertinentes, com o imediato 
envio de cópias correspondentes ao Ministério Publico, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
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ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIA Nº 009/2018. 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA 

E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

(nome/razão social) _________________________________, inscrita no CNPJ n°_________________, por intermédio 
de seu representante legal o Sr(a)______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
______________ e do CPF nº ___________, DECLARA , sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, 

MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos da legislação vigente, não possuindo 
nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06 e suas al

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

ASSINATURA SOBRE CARIMBO 

 

Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da sessão, e, FORA dos envelopes (Proposta de 
Preços e Habilitação) exigidos nesta licitação.  

falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 
2006, sujeitará a licitante à pena do artigo 299 do Código Penal e de outras figuras penais pertinentes, com o imediato 

tes ao Ministério Publico, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
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(nome/razão social) _________________________________, inscrita no CNPJ n°_________________, por intermédio 
de seu representante legal o Sr(a)______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, 
nos termos da legislação vigente, não possuindo 

nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações.  

Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da sessão, e, FORA dos envelopes (Proposta de 

falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 
2006, sujeitará a licitante à pena do artigo 299 do Código Penal e de outras figuras penais pertinentes, com o imediato 

tes ao Ministério Publico, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO

 

A empresa ......................................................
........................................(endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infraassinado, para 
cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei n
DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital. 

 

Local e Data  

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

UTILIZAR 

OBS: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da sessão, e, 
Preços e Habilitação) exigidos nesta licitação.
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIA Nº 009/2018 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO

DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

A empresa .................................................................., CNPJ nº ......................................., com sede em 
........................................(endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infraassinado, para 
cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002 e para fins do 
DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

(NOME E NÚMERO DA IDENTIDADE) 

 

UTILIZAR CARIMBO PADRONIZADO DA EMPRESA

 

 

 

 

Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da sessão, e, FORA
Preços e Habilitação) exigidos nesta licitação. 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO  

............, CNPJ nº ......................................., com sede em 
........................................(endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infraassinado, para 

º 10.520/2002 e para fins do Pregão (Presencial) nº __/2018, 
DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.  

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

CARIMBO PADRONIZADO DA EMPRESA  

FORA dos envelopes (Proposta de 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE, CONCORDÂNCIA E

 

A empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. ________________________, 
através de seu representante legal, senhor (a) _____________________

DECLARA  que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando
me a eventuais averiguações que se façam necessárias. 

DECLARA  que se compromete a manter, durante a execução do Contrato de Forne
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

DECLARA , para fins de direito, na qualidade de 
TEÓFILO OTONI, acima epigrafada, que concorda e submete

 DECLARA , também, que nos preços cotados estão inclusos eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas, 
fretes e carretos, descarregamento, encargos sociais, obrigações trabalhistas, previden
completos e suficientes para assegurar a justa remuneração, necessárias a execução do objeto. 

DECLARA , ainda, que tem conhecimento e submete
suas posteriores alterações, bem como, ao edital e seus anexos referente ao Pregão supracitado. 

DECLARA,  por fim, que nenhum dos seus dirigentes, gerentes ou acionistas detentores de mais de 5% (cinco) por 
cento do capital ou controlador ou responsáveis técnicos, são servidores da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, sob 
qualquer regime de contratação, con

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 

____________________, ____ de _______________ de 2018.

_____________________________________________________________________ 

(Nome completo, as
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ANEXO VIII 

PREGÃO PRESENCIA Nº 009/2018 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE, CONCORDÂNCIA E

DE SUBMISSÃO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL

A empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. ________________________, 
através de seu representante legal, senhor (a) _________________________________: 

que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando
me a eventuais averiguações que se façam necessárias.  

que se compromete a manter, durante a execução do Contrato de Fornecimento, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE na licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE 
afada, que concorda e submete-se a todos os seus termos. 

, também, que nos preços cotados estão inclusos eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas, 
fretes e carretos, descarregamento, encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, sendo 
completos e suficientes para assegurar a justa remuneração, necessárias a execução do objeto. 

, ainda, que tem conhecimento e submete-se ao disposto nas Leis Federais nº. 8.666/93 e nº. 10.520/02 e 
suas posteriores alterações, bem como, ao edital e seus anexos referente ao Pregão supracitado. 

por fim, que nenhum dos seus dirigentes, gerentes ou acionistas detentores de mais de 5% (cinco) por 
cento do capital ou controlador ou responsáveis técnicos, são servidores da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, sob 
qualquer regime de contratação, conforme determina o art. 9º, II e III, da Lei nº. 8.666/93. 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.  

____________________, ____ de _______________ de 2018.
 

 

_____________________________________________________________________ 

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa) 

(Identificação)  

R. G. n.º-------------------------------------- 
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE, CONCORDÂNCIA E  

DE SUBMISSÃO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL 

A empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. ________________________, 
____________:  

que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-

cimento, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

na licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE 
se a todos os seus termos.  

, também, que nos preços cotados estão inclusos eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas, 
ciárias, fiscais e comerciais, sendo 

completos e suficientes para assegurar a justa remuneração, necessárias a execução do objeto.  

se ao disposto nas Leis Federais nº. 8.666/93 e nº. 10.520/02 e 
suas posteriores alterações, bem como, ao edital e seus anexos referente ao Pregão supracitado.  

por fim, que nenhum dos seus dirigentes, gerentes ou acionistas detentores de mais de 5% (cinco) por 
cento do capital ou controlador ou responsáveis técnicos, são servidores da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, sob 

forme determina o art. 9º, II e III, da Lei nº. 8.666/93.  

____________________, ____ de _______________ de 2018. 

_____________________________________________________________________  

sinatura do representante legal da empresa)  
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   O Município de Divino de São Lourenço
Lourenço-ES, inscrito no CNPJ sob o nº 
....................Sr(a). ................................, inscrito no CPF nº ...................., portador(a) da Carteira
...................................., doravante denominado contratante, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF
............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravan
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expe
(o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Proce
(Presencial) nº 034/2018 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 050/2017
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a 
AMBULÂNCIAS TIPO A- SIM
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independ
transcrição.  

1.2. Discriminação do objeto:  

  
  
 
 
 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de .............................., contados do ........................., 
forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA –  
 3.1. O valor do presente Termo de C

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fisc
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
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ANEXO IX 

PREGÃO PRESENCIA Nº 009/2018 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../...., QUE 

FAZEM ENTRE SI   O(A).... ............................................

E A EMPRESA .........................................................
 

 

Divino de São Lourenço, com sede na Praça 10 de Agosto, nº 10, Centro, na Cidade de 
, inscrito no CNPJ sob o nº 27.174.127/0001/83, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) Municipal de 

....................Sr(a). ................................, inscrito no CPF nº ...................., portador(a) da Carteira
............................., doravante denominado contratante, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF

............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravan
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expe
(o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 049/2018, na modalidade Pregão 
(Presencial) nº 034/2018 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 

, Decreto Municipal nº 050/2017 e na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

OBJETO  

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a REGISTRO DE PREÇOS PARA 
SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA PARA ATENDER AS DEMANDA S 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do 
Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independ

 

   
   

VIGÊNCIA  

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de .............................., contados do ........................., 
forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.  

 PREÇO  
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............).  

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
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TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../...., QUE  

............................................ 

E A EMPRESA ......................................................... 

, Centro, na Cidade de Divino de São 
, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) Municipal de 

....................Sr(a). ................................, inscrito no CPF nº ...................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 
............................., doravante denominado contratante, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 

............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, 
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela 

sso nº 049/2018, na modalidade Pregão 
(Presencial) nº 034/2018 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 

Código de Defesa do Consumidor, 
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.  

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
PLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA PARA ATENDER AS DEMANDA S 

, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do 
Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de 

 
 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de .............................., contados do ........................., prorrogável na 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, 
ais e comerciais incidentes, taxa de 

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.  



PREFEITURA 

 

 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 
orçamento do Município, para o exercício de 2018, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:  

Fonte:  

Programa de Trabalho:  

Elemento de Despesa:  

Ficha:  

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram
 
 6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável. 

6.2. Eventuais alterações contratuais reger

6.3. A CONTRATADA  é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou  supressões que se 
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

6.4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que 
trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.5. As supressões resultantes de acordo celebrado e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas
Registro de Preços.  

8. CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO 

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pelo contratante, na 
forma estabelecida no Termo de Referência. 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações do contratante e da CONTRATADA são aquelas previstas na Ata de Registro de 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. As sanções referentes à execução do contrato
Registro de Preços.  
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 
orçamento do Município, para o exercício de 2018, na classificação abaixo:  

PAGAMENTO  

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital. 

REAJUSTE E ALTERAÇÕES   

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.  

uais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou  supressões que se 
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

6.4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que 
trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.  

6.5. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.  

ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO  

7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência e na Ata de 

FISCALIZAÇÃO  

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pelo contratante, na 
forma estabelecida no Termo de Referência.  

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações do contratante e da CONTRATADA são aquelas previstas na Ata de Registro de 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Edital, Termo de Referência e Ata de 
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4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 

se no Edital.  

ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou  supressões que se 
inicial atualizado do contrato.  

6.4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que 

ntre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e 

no Termo de Referência e na Ata de 

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pelo contratante, na 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

9.1. As obrigações do contratante e da CONTRATADA são aquelas previstas na Ata de Registro de  Preços.  

são aquelas previstas no Edital, Termo de Referência e Ata de 
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, 
com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis. 

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam 
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habil
demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa 
da Administração à continuidade do contrato. 

11.3. Os casos de rescisão contratua
prévia e ampla defesa.  

11.4. A CONTRATADA  reconhece os direitos do contratante em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da 
Lei nº 8.666, de 1993.  

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso: 

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

c) Indenizações e multas.  

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

12.1. É vedado à CONTRATADA:

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

b) Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte do contratante, salvo no
previstos em lei.  

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

13.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na 
Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações
as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 
contratos.  

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

14.1. Incumbirá ao CONTRATAN
Estado/União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Term
Guaçuí-ES – Justiça Comum.  

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 04 (quatro) vias de igual teor, que, 
depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO  

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, 
uências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis. 

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam 
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as 
demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa 
da Administração à continuidade do contrato.  

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à 

reconhece os direitos do contratante em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da 

ão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso: 

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;  

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;  

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES  

CONTRATADA:   

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;  

b) Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte do contratante, salvo no

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS  

13.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na 
Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo 
as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO  

CONTRATAN TE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no  Diário Oficial do 
isto na Lei nº 8.666, de 1993.  

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO  

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 04 (quatro) vias de igual teor, que, 
depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  
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11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, 
uências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.  

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam 
itação exigidos na licitação original; sejam mantidas as 

demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa 

se à CONTRATADA o direito à 

reconhece os direitos do contratante em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da 

ão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:  

b) Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte do contratante, salvo nos casos 

13.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na 
e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo 

Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos 

providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no  Diário Oficial do 

o de Contrato será o da Comarca de 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 04 (quatro) vias de igual teor, que, 
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..........................................., .......... de.......................................... de 2018. 

 
 

 

  
 TESTEMUNHAS: 

1ª_________________________________ CPF:________________________________

2ª_________________________________CPF:_________________________________

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
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..................................., .......... de.......................................... de 2018.  

________________________________________ 

RESPONSÁVEL LEGAL DO CONTRATANTE

________________________________________ 

RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATADA  

1ª_________________________________ CPF:________________________________

2ª_________________________________CPF:_________________________________
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RESPONSÁVEL LEGAL DO CONTRATANTE  

 

 

1ª_________________________________ CPF:________________________________ 

2ª_________________________________CPF:_________________________________ 


