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EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 069/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2017

A Prefeitura Municipal de Ritápolis, torna público, para conhecimento dos interessados, que, em
sua sede, localizada na Praça Tiradentes, nº 340, Centro, em ato público, será realizada a
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que reger-se-á
pelas disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto nº 3.555, de 08 de
agosto de 2000, tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS, previsto no art. 15, inciso II, da
Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, regulamentado pelo Decreto nº 7.892 de 28 de janeiro de
2013, pelas disposições

da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei

Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, e as exigências estabelecidas neste Edital, sendo
observadas as seguintes datas e horários:
a) Credenciamento dos representantes das empresas interessadas: dia 17/01/2018, às
9h:00min;
b) Limite para entrega dos envelopes com os “documentos de habilitação” e “propostas de
preços”: dia 17/01/2018, às 9h:00min.

1. Do objeto da licitação
1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para futura e eventual contratação
de empresa para prestação parcelada de serviços de transporte em ambulância UTI
MÓVEL TIPO D - adulto e infantil/neonato e ambulância de suporte básico tipo B, para
efetuar transporte de pacientes para atender as necessidades do Departamento Municipal
de Saúde, conforme discriminado no ANEXO I – Termo de Referência.

2. Das condições de participação na licitação
2.1. Somente poderão participar desta licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras
com autorização para funcionamento no Brasil, pertencentes ao ramo do objeto licitado, não
sendo permitida a participação:
a) de interessados que se encontrarem em processo de falência, concurso de credores,
dissolução; liquidação ou recuperação judicial ou extrajudicial;
b) de interessados que tenham sido declarados inidôneos para licitar e contratar com a
Administração Pública Municipal;
c) de interessados enquadrados nos casos do art. 9º da Lei 8666/93.
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2.2. No caso de participação de consórcios, é impedida a participação das empresas
consorciadas, na mesma licitação, em mais de um consórcio ou isoladamente. É fixada a
responsabilidade solidária das empresas integrantes do consórcio pelos atos praticados tanto na
fase de licitação quanto na de execução do contrato.
2.3. As licitantes que comprovarem o enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, atendendo às
disposições constantes nos artigos 42 a 45 do mesmo diploma legal, terão tratamento
diferenciado das demais.

3. Da representação (credenciamento)
3.1. Em cada sessão do procedimento licitatório, o licitante poderá se fazer representar por
apenas um preposto, o qual, munido de documento que lhe outorga esta qualidade e de sua
cédula de identidade, será o único autorizado a praticar atos necessários, respondendo, desta
forma, para todo e qualquer efeito de direito do mesmo.
3.2. São considerados documentos comprobatórios de poderes para formulação de lances e
para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (consolidado ou acompanhado do original
e demais alterações), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores e, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
b) Os requerentes formalizados na condição de Micro Empreendedor Individual até o ato da
inscrição

na

atividade

pretendida

deverão

apresentar

Certificado

da

Condição

de

Microempreendedor Individual – CCMEI.
c) Procuração pública ou particular, com firma reconhecida, para representante não
administrador da empresa, do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar
preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame.
3.3. As empresas que enviarem propostas pelos Correios também deverão apresentar os
documentos citados no item 3.2 fora dos envelopes de habilitação.
3.4. Os documentos de habilitação e as propostas de preços deverão ser apresentados,
separadamente, em envelopes lacrados, com os dizeres externamente:
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DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE RITÁPOLIS - MG
A/C SR. PREGOEIRO
PREGÃO PRESENCIAL N.ª: __________
RAZÃO SOCIAL, CNPJ, TELEFONE, E-MAIL E ENDEREÇO DA EMPRESA
PROPOSTA DE PREÇOS
À PREFEITURA MUNICIPAL DE RITÁPOLIS - MG
A/C SR. PREGOEIRO
PREGÃO PRESENCIAL N.ª: __________
RAZÃO SOCIAL, CNPJ, TELEFONE, E-MAIL E ENDEREÇO DA EMPRESA
3.5. Fora dos envelopes deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Declaração de Pleno Atendimento aos requisitos de habilitação, conforme modelo constante
no Anexo III;
b) Declaração Formal, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a
qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, consoante o
disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, conforme modelo constante no Anexo V;
c) Documentos solicitados no item 3.2.
3.6. Na ausência de credenciamento, o proponente ficará sem representante perante a
Comissão, não podendo fazer consignar em ata suas observações, rubricar documentos, ofertar
lances, bem como praticar os demais atos de um mandatário. Nesse caso, será mantido o seu
preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do
menor preço.

4. Da habilitação
4.1. A habilitação à presente licitação será realizada mediante comprovação de:
4.1.1 Habilitação jurídica:
a) documentos apresentados no ato do credenciamento (não precisam ser inseridos no envelope
de documentos de habilitação);
b) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
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c) em se tratando de consórcio, comprovação de compromisso público ou particular de
constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados e indicação da empresa responsável
pelo consórcio, que deverá atender às condições de empresa líder.
d) em se tratando de empresa S/A (Sociedade Anônima) de capital aberto, deverá apresentar
número e data do Registro CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
4.1.2 Regularidade fiscal e trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade para com a fazenda Nacional, Dívida Ativa da União e Tributos e
Contribuições Federais, conforme dispõe a Portaria MF nº358, de 05 de setembro de 2014;
d) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento do encargo social instituído por lei, mediante
apresentação da respectiva certidão;
f) Certidão negativa de débitos trabalhistas (ou positiva com efeito de negativa), emitida pelo
Tribunal Superior do Trabalho;
g) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal,
conforme modelo presente no Anexo IV;

4.1.2.1 - O Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio poderão consultar os sites dos órgãos emissores
para comprovação da autenticidade da certidão.
4.1.2.2 – A ausência de qualquer documento, ou a irregularidade na sua apresentação
acarretará a inabilitação do licitante.
4.1.3 Qualificação econômico-financeira e técnica:
a) Certidão negativa de pedido de falência, concordata e recuperação judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica nos últimos 90 dias imediatamente anteriores à data de
apresentação das propostas;
b) Declaração da licitante indicando o pessoal, devidamente qualificado que será empregado no
serviço (nome completo, RG, registro em órgãos de classe: médicos/enfermeiros. No caso dos
condutores: nome completo, RG, CNH), bem como o aparelhamento técnico adequado a ser
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disponibilizado. A declaração deverá ser assinada pelo representante legal da empresa
participante;
c) Atestado de capacidade técnica em nome da empresa licitante, compatível com o objeto da
licitação que comprove que a empresa forneça ou tenha fornecido objeto igual ou similar para
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, ou, ainda, para empresas
privadas;
d) Alvará sanitário (fazendo menção aos veículos envolvidos na atividade) habilitando a empresa
a manter atividade de remoção por ambulância: suporte básico e UTI móvel;
4.2. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em
nome da matriz. (Ex: FGTS).
4.3. No caso de participação de consórcios, deverão ser apresentados os documentos exigidos
por parte de cada consorciado.
4.4. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar dentro do prazo de validade.
Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 90 (noventa) dias
contados a partir da data de emissão, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ que não está
sujeito a prazo de validade
4.5. Os documentos de habilitação serão, preferencialmente, arrumados na ordem em que estão
citados neste edital.
4.6. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou por servidor deste órgão, devidamente identificado.
4.7. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
4.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
4.7.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 4.7.1, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.”
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5. Da proposta
5.1. A proposta de preços isenta de emendas ou rasuras, deverá ser elaborada,
preferencialmente, digitada em papel timbrado da empresa, sendo a última folha assinada e
todas as demais rubricadas pelo titular ou representante devidamente qualificado.
5.2. Não serão consideradas propostas com ofertas de vantagens não previstas neste edital,
nem preço ou vantagem com base nas ofertas das demais licitantes.
5.3. O preço deverá ser proposto em moeda nacional, sendo o valor total escrito
obrigatoriamente por extenso e em algarismos, entendendo-se que, em caso de divergência
entre os valores expressos por estas modalidades, prevalecerá o valor escrito por extenso.
5.4. O preço ofertado será absolutamente líquido, nele devendo estar computadas todas as
despesas que incidam sobre o fornecimento, tais como: impostos, encargos sociais, etc., as
quais ficarão a cargo da futura contratada.
5.5. Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as
inserções às propostas não exigidas pelo presente Edital, tais como: “condições gerais”,
“cláusulas contratuais”, etc.
5.6. Superadas todas as etapas, consumada a homologação e procedida a competente
assinatura da Ata de Registro de Preços, as empresas com preços registrados obrigar-se-ão ao
fornecimento/prestação dos serviços dos itens, cotados em suas propostas de preços, durante o
prazo de sua vigência, sempre que os pedidos lhes forem feitos.
5.7. As exigências de declaração de marca, fornecimento de amostra, folders e prospectos,
certificados e documentos comprobatórios de aceitabilidade da proposta, dentre outros, serão
definidos, quando for o caso, no Anexo I – Termo de Referência.

6. Da sessão do pregão
6.1. Após o credenciamento das empresas presentes será declarada aberta a sessão.
Abertura das propostas de preços (classificação das propostas):
6.2. Os envelopes com as propostas de preços serão abertos imediatamente pelo pregoeiro, que
verificará a conformidade das proposições com os requisitos estabelecidos neste edital,
desclassificando, preliminarmente, aquelas que estiverem:
a) em desacordo com este instrumento convocatório;
b) com preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis;
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6.3. Verificada a compatibilidade com o exigido no edital, serão classificadas a proposta de
menor preço e as que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) da
de menor preço.
6.4. Quando não existirem, no mínimo, três propostas sucessivas e superiores em até 10% (dez
por cento) do valor da menor proposta de preços, serão classificadas as melhores propostas
subsequentes à de menor preço, até o limite máximo de três, quaisquer que sejam seus valores.
6.5. Havendo empate entre propostas de preços que se enquadrem nas hipóteses descritas nos
incisos 6.3 e 6.4, serão todas classificadas.
Lances verbais:
6.6. Após a classificação das propostas, o pregoeiro a divulgará em alta voz, e convidará
individualmente os representantes das licitantes classificadas a apresentarem lances verbais, a
partir do autor da proposta classificada de maior preço, de forma sucessiva, em valores distintos
e decrescentes.
6.7. A desistência de apresentação de lance verbal, após a convocação realizada, implicará na
exclusão do licitante da etapa de apresentação de lance verbal, com a manutenção do último
preço por ele apresentado para efeito de ordenação das propostas. Caso todos os licitantes se
recusem a apresentar lances verbais, a ordem de classificação das propostas escritas será
mantida.
6.8. A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes o pregoeiro considerar necessário.
6.9. Se a primeira classificada for uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa enquadrada no disposto no art. 34 da Lei nº 11.488/2007, será a
vencedora da licitação.
6.10. Caso a primeira classificada seja uma empresa comum, será considerado empatado o
certame se houver microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
enquadrada no disposto no art. 34 da Lei nº 11.488/2007 que tenha oferecido lance até 5%
(cinco por cento) superior ao melhor lance. Havendo, assim, o empate ficto descrito no art. 44 da
Lei Complementar nº 123/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa enquadrada no disposto no art. 34 da Lei nº 11.488/2007 melhor classificada será
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão. O prazo de 5 (cinco) minutos só correrá após
a intimação da microempresa/empresa de pequeno porte/sociedade cooperativa para
apresentação de nova proposta. Caso a melhor classificada dentre as microempresas ou
empresas de pequeno porte ou sociedade cooperativa enquadrada no disposto no art. 34 da Lei
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nº 11.488/2007 não ofereça novo lance serão convocados a oferecer lances as demais
microempresas ou empresas de pequeno porte ou sociedade cooperativa enquadrada no
disposto no art. 34 da Lei nº 11.488/2007 também empatadas fictamente, na ordem
classificatória, sendo concedido a cada uma o prazo de 5 (cinco) minutos para apresentação da
nova proposta.
Da aceitabilidade e do julgamento das propostas:
6.11. As propostas de preços serão julgadas pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, dentro
das especificações solicitadas.
6.12. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exeqüibilidade, bem
como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
6.13. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo
fixado, ou que apresentar preço manifestadamente inexeqüível, assim considerado aquele que
comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela
ou à totalidade da remuneração.
6.14. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3º do
artigo 43 da Lei nº8.666, de 1993, podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:
6.14.1. Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;
6.14.2. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
6.14.3. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
6.14.4. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com
a iniciativa privada;
6.14.5. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;
6.14.6. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.
6.15. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
preços das propostas ofertadas para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata
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desclassificação por inexequibilidade, será facultativa por parte do Pregoeiro a realização de
diligências para o exame da proposta.
6.16. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exeqüibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.
6.17. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada, com acompanhamento
presencial de todos os participantes.
6.18. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
6.18.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subseqüente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
6.19. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição
de habilitação, na forma determinada neste Edital.
6.20. Não poderá haver desistência das propostas e dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente às sanções constantes neste Edital.
Da habilitação:
6.21. Superada a fase de classificação, o pregoeiro passará à abertura do envelope de
documentos da primeira colocada, para exame.
6.22. Se o primeiro colocado não for considerado habilitado, serão convocados os demais
licitantes, na ordem de classificação, para exame de seus documentos de habilitação, devendo,
para tanto, considerar os preços efetivamente por eles oferecidos, desde que compatíveis com
os valores de referência.
6.23. O pregoeiro divulgará a classificação final, com a proclamação do vencedor do certame.
6.24. Posteriormente, todos os licitantes serão consultados quanto à intenção de interposição de
recursos, quando, então, dependendo do resultado da consulta, será seguido um dos caminhos
constantes do item 9.
6.25. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro e pelos
licitantes.
6.26. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas
as fases preestabelecidas, os envelopes, devidamente rubricadas pelo pregoeiro e pelos
licitantes, ficarão sob a guarda do pregoeiro, sendo exibidos aos licitantes na reabertura da
sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.
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7. Do direito de petição
7.1. Os licitantes ou seus representantes devidamente credenciados que manifestarem o
interesse em recorrer terão o prazo máximo de três dias para fazê-lo, a contar da data da
lavratura da ata referente ao procedimento licitatório, ficando estabelecido idêntico prazo para a
apresentação, pelos demais licitantes, de contrarrazões, contado a partir do dia de término do
prazo concedido para recurso.
7.2. Os recursos serão dirigidos ao Prefeito Municipal, via pregoeiro, que poderá reconsiderar
seu ato, no prazo de três dias, ou então, neste mesmo prazo, encaminhar o recurso,
devidamente instruído, ao endereçado na petição, que proferirá a decisão em igual prazo, a
contar da data do recebimento.
7.3. O resultado dos recursos serão divulgados mediante afixação no quadro de avisos e
comunicados a todos os licitantes via fax ou e-mail.

8. Da homologação
8.1. Inexistindo manifestação recursal ou se a mesma for acatada pelo pregoeiro, o mesmo
encaminhará o resultado para a homologação do Prefeito Municipal, afixando-se a decisão no
quadro de avisos.
8.2. Havendo interposição de recursos administrativos, sem provimento por parte do pregoeiro,
resolvidos os mesmos, caberá ao Prefeito Municipal a homologação do objeto da licitação, com
a afixação da decisão no quadro de avisos.

9. Do registro de preços
9.1. Após a homologação da presente licitação, será assinada uma ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS entre as partes, conforme o Anexo VI, com prazo de validade de 12 meses, contados
da data da sua assinatura.
9.2. É facultado à Prefeitura Municipal, quando o licitante vencedor não atender à convocação
para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos supra referidos, dentro do
prazo e condições estabelecidas, convocar remanescentes, na ordem de classificação, devendo,
para tanto, considerar os preços efetivamente oferecidos por eles, desde que compatíveis com
os valores de referência.
9.3. Antes da assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, poderá o pregoeiro negociar
diretamente com os considerados vencedores da licitação, buscando a obtenção de um melhor
preço a ser registrado.
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9.4. Uma vez assinada a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, assume o REGISTRADO o
compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados através de
ORDEM DE COMPRA, devidamente empenhada e com a dotação orçamentária, substituindo o
contrato, conforme dispõe o art. 62 da Lei nº 8.666/93.
9.5. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato/ata ou retirar o documento
equivalente, implicará em multa de 2% (dois por cento) do valor do objeto adjudicado.
9.6. O REGISTRADO deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para
habilitação no pregão antes do pagamento das ordens de compra emitidas.

10. Das penalizações
10.1. Dos casos passíveis de penalização:
10.1.1. Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados, os
licitantes estarão sujeitos a penalidades, garantindo a prévia defesa no respectivo processo, em
decorrência das seguintes hipóteses:
a) Recusa injustificada à assinatura do instrumento de registro (ata), no prazo estabelecido; e
b) Recusa em celebrar o contrato ou retirar o instrumento substitutivo (ordem de compra),
quando convocado para tal.

10.2. Das sanções:
10.2.1. Em qualquer uma das hipóteses antes elencadas, estará o faltoso sujeito às seguintes
sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Ritápolis, por prazo não superior a dois anos; e
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação,
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o faltoso
ressarcir este Órgão pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção
aplicada.
10.2.2. A sanção de declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito
Municipal, sendo facultada a defesa prévia da interessada no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de
sua aplicação.
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10.3. Da aplicação das penalidades:
10.3.1.

As

penalidades

serão

aplicadas

administrativamente,

independentemente

de

interpelação judicial ou extrajudicial.
10.4. Da aplicação das multas:
10.4.1. Incorrendo o licitante na hipótese descrita na alínea a do subitem 10.1.1 será sancionado
com a multa de 1% (um por cento) do valor por ele (faltoso) proposto, considerando-se a
quantidade total pretendida do item.
10.4.2. Multa de mora no percentual de 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculada sobre o
valor total estimado para a contratação na hipótese descrita na alínea b.
10.5. Da cumulatividade:
10.5.1. A aplicação da penalidade “multa” não impede que seja rescindido unilateralmente o
contrato e sejam aplicadas, cumulativamente, as sanções previstas no subitem 10.2.1, alíneas
“c” e “d”.
10.6. Da extensão das penalidades
10.6.1. As sanções dispostas nas alíneas “c” e “d” do subitem 10.2.1 poderão ser também
aplicadas àqueles que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/1993:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando frustrar aos objetivos da licitação; e
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos
ilícitos praticados.

11. Da vista dos autos
11.1. Os autos do processo de licitação, inclusive a pesquisa de mercado previamente realizada,
estarão com vista franqueada aos interessados na sala do Serviço Municipal de Licitação, na
sede da prefeitura, de segunda a sexta-feira, de 9:00 às 16:00 horas.

12. Da impugnação ao edital
12.1. Até dois dias úteis antes da data fixada pra recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.
12.2. As impugnações ao edital deverão ser feitas através de petição escrita protocolada perante
o Serviço Municipal de Licitações da Prefeitura Municipal de Ritápolis ou enviada pelos Correios.
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12.3. Os pedidos de esclarecimentos e providências referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço
licitacao@ritapolis.mg.gov.br.
12.4. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, esclarecimentos e providências no prazo
de até vinte e quatro horas.
12.5. Caso a impugnação seja acolhida, ou os esclarecimentos ou providências solicitadas
determinem alterações no edital, será definida e publicada nova data para realização do pregão.
12.6. As respostas às impugnações serão entranhadas nos autos do processo licitatório e
estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

13. Da revogação e da anulação
13.1. O Prefeito Municipal poderá REVOGAR a presente licitação, existindo razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, devendo ANULÁ-LA por
ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, assegurando-se o
contraditório e a ampla defesa antes da deliberação final sobre o desfazimento do certame
licitatório.

14. Das informações complementares
14.1. A minuta do presente Edital foi examinada e aprovada juridicamente pela Assessoria
Jurídica do Município, sendo atendidas as recomendações constantes do Parecer constante nos
autos, nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93.
14.2. Fazem parte integrante do Edital os seguintes anexos:
Anexo I – Termo de Referência
Anexo II – Modelo de Proposta
Anexo III – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento
Anexo IV – Modelo de Declaração de Mão de Obra de Menores
Anexo V – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Anexo VI – Minuta da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ritápolis, 28 de dezembro de 2017.

___________(assinado no original)____________
Higino Zacarias de Souza
Prefeito Municipal
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1. Do objeto
1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de Preços futura e eventual contratação de
empresa para prestação parcelada de serviços de transporte em ambulância UTI MÓVEL
TIPO D - adulto e infantil/neonato e ambulância de suporte básico tipo B, para efetuar
transporte de pacientes para atender as necessidades do Departamento Municipal de
Saúde, conforme discriminado na tabela abaixo:

ITEM

01

QUANTIDADE/
UNIDADE

DESCRIÇÃO

MÉDIA
UNITÁRIA

MÉDIA
TOTAL

Aproximadamente
5.000 Km

- Característica das Ambulâncias de Suporte Avançado
(TIPO B) - AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO.
- Veículo destinado ao transporte pré-hospitalar de
pacientes com risco de vida desconhecido, contendo
equipamentos mínimos para a manutenção da vida,
compatível com a UTI móvel. Deve ser tripulada por, no
mínimo, duas pessoas treinadas em curso técnico de
emergências médicas em nível básico.
O Município não dispõe de leitos hospitalares, sendo o
acesso a este serviço disponibilizado pelo sistema de
informação em localidade onde existe vaga no momento
da transferência.
- Deverá ter acompanhamento médico, enfermagem,
todo equipamento necessário e socorrista.
- O veículo deverá estar no local onde estará o paciente
com o máximo de urgência.
O QUILÔMETRO INICIAL PARA CONTAGEM SERÁ
ONDE O PACIENTE ESTIVER INTERNADO E O
QUILÔMETRO FINAL PARA CONTAGEM SERÁ
ONDE O PACIENTE FOR DEIXADO.
- Sinalizador ótico e acústico; maca com rodas e
articulada; suporte para soro; instalação de rede de
oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de
fácil visualização e régua com dupla saída (a primeira
portando fluxômetro e umidificador de oxigênio e a
segunda portando aspirador tipo venturi);
- Maleta de emergência (contendo: estetoscópio adulto
e infantil, ressuscitador manual adulto/infantil, cânulas
oro-faríngeas de tamanhos variados, pares de luvas
descartáveis, tesoura reta com ponta romba, rolo de
esparadrapo,
esfigmomanômetro
aneróide
adulto/infantil, rolos de ataduras de 15 cm, compressas
cirúrgicas estéreis, pacotes de gaze estéril, cateteres
para oxigenação e aspiração de vários tamanhos, talas
para imobilização e conjunto de colar cervical);
- kit de parto (contendo: luvas cirúrgicas, clamps
umbilicais, estilete estéril para corte do cordão, saco
plástico para placenta, absorvente higiênico grande,
cobertor ou similar para envolver recém-nascido,
compressas cirúrgicas estéreis, pacotes de gaze estéril
e um bracelete de identificação); rádio-comunicação.

R$13,12

R$65.600,00
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Aproximadamente
5.000 Km

- Característica das Ambulâncias de Suporte Avançado:
(Tipo D) – UTI MÓVEL INFANTIL/NEONATO.
- Veículo destinado a
prestação de serviço de
transporte de ambulância de suporte básico para
pacientes em estado gravíssimo com risco de vida.
- Trata-se de um serviço de extrema necessidade para
o atendimento às emergências hospitalares que
necessitam de transferência para unidades de
tratamento intensivo.
O Município não dispõe de leitos de UTI, sendo o
acesso a este serviço disponibilizado pelo sistema de
informação em localidade onde existe vaga no momento
da transferência.
- Deverá ter acompanhamento médico, enfermagem,
todo equipamento necessário e socorrista.
- Veículo destinado ao atendimento e transporte de
pacientes de alto risco em emergências pré hospitalares
e/ou de transporte inter hospitalar que necessitam de
cuidados médicos intensivos.
- Deve ter capacidade de transporte de um paciente e
um acompanhante, assim como a tripulação. Deve
contar com os equipamentos médicos necessários para
esta função.
Deve estar de acordo com as normas da ABNT-NBR
14561/2000. Deverão possuir o certificado de vistoria
emitido pelo Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria
de Estado da Saúde ou, quando for o caso, pelas
Vigilâncias Sanitárias Municipais, após a devida
inspeção.
Deve estar com toda a documentação em ordem,
devidamente licenciados e em perfeitas condições de
funcionamento.
- O veículo deverá estar no local onde estará o paciente
com o máximo de urgência.
O QUILÔMETRO INICIAL PARA CONTAGEM SERÁ
ONDE O PACIENTE ESTIVER INTERNADO E
QUILÔMETRO FINAL PARA CONTAGEM SERÁ
ONDE O PACIENTE FOR DEIXADO.
- Prestar os serviços contratados, assumindo
inteiramente as responsabilidades pelos mesmos.
- Fiscalizar os serviços prestados, através de verificação
de qualidade, e consequente aceitação.
- O valor a ser pago será referente à quilometragem
rodada e após a emissão da nota fiscal, anexado ao
relatório de atendimento e constando o destino da
viagem.
- Prestar os serviços contratados, assumindo
inteiramente as responsabilidades pelos mesmos.
- É obrigatória a presença de médico responsável
durante todo o procedimento de remoção, conforme
resoluções CFM 1.671 e 1.672/03, sob pena do não
pagamento da remoção.
- A solicitação da remoção será feita através do
contratante indicando o local da retirada do paciente e o
local de destino, esclarecendo-lhe ainda que trata-se
de remoção apenas de ida ou de ida e volta.
- Os quantitativos referentes aos tipos de remoções (ou
seja, número de remoções só ida e ida/volta) são
apenas estimativos, podendo haver modificações
acerca dos mesmos sempre que necessário, de acordo
com a necessidade do paciente.
As remoções poderão abranger tanto o trajeto de ida e
volta do transportado (como nos casos de realização de
exames e/ou outros procedimentos que dar-se-ão em
unidades de Saúde diversa daquela requisitante, onde o
mesmo encontra-se internado).

R$31,00

R$155.000,00
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Aproximadamente
5.000 Km

- Característica das Ambulâncias de Suporte Avançado
(TIPO D) – UTI MÓVEL ADULTO.
- Para prestação de serviço de transporte com UTI
móvel para pacientes em estado gravíssimo com risco
de vida.
- Trata-se de um serviço de extrema necessidade para
o atendimento às emergências hospitalares que
necessitam de transferência para unidades de
tratamento intensivo. O Município não dispõe de leitos
de UTI, sendo o acesso a este serviço disponibilizado
pelo sistema de informação em localidade onde existe
vaga no momento da transferência.
- Deverá ter acompanhamento médico, enfermagem,
todo equipamento necessário e socorrista.
- Veículo destinado ao atendimento e transporte de
pacientes de alto risco em emergências pré hospitalares
e/ou de transporte inter hospitalar que necessitam de
cuidados médicos intensivos.
- Deve ter capacidade de transporte de um paciente e
um acompanhante, assim como a tripulação.
- Deve contar com os equipamentos médicos
necessários para esta função. Deve estar de acordo
com as normas da ABNT-NBR 14561/2000.
- Deverão possuir o certificado de vistoria emitido pelo
Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado
da Saúde ou, quando for o caso, pelas Vigilâncias
Sanitárias Municipais, após a devida inspeção. Deve
estar com toda a documentação em ordem,
devidamente licenciados e em perfeitas condições de
funcionamento.
- O veículo deverá estar no local onde estará o paciente
com o máximo de urgência.
O QUILÔMETRO INICIAL PARA CONTAGEM SERÁ
ONDE O PACIENTE ESTIVER INTERNADO E O
QUILÔMETRO FINAL PARA CONTAGEM SERÁ
ONDE O PACIENTE FOR DEIXADO.
- Prestar os serviços contratados, assumindo
inteiramente as responsabilidades pelos mesmos.
- Fiscalizar os serviços prestados, através de verificação
de qualidade, e consequente aceitação.
- O valor a ser pago será referente a quilometragem
rodada e após a emissão da nota fiscal, anexado ao
relatório de atendimento e constando o destino da
viagem.
- Prestar os serviços contratados, assumindo
inteiramente as responsabilidades pelos mesmos.
- É obrigatória a presença de médico responsável
durante todo o procedimento de remoção, conforme
resoluções CFM 1.671 e 1.672/03, sob pena do não
pagamento da remoção.
- A solicitação da remoção será feita através do
contratante indicando o local da retirada do paciente e o
local de destino, esclarecendo-lhe ainda que trata-se
de remoção apenas de ida ou de ida e volta.
- Os quantitativos referentes aos tipos de remoções (ou
seja, número de remoções só ida e ida/volta) são
apenas estimativos, podendo haver modificações
acerca dos mesmos sempre que necessário, de acordo
com a necessidade do paciente.
- As remoções poderão abranger tanto o trajeto de ida e
volta do transportado (como nos casos de realização de
exames e/ou outros procedimentos que dar-se-ão em
unidades de Saúde diversa daquela requisitante, onde o
mesmo encontra-se internado).

R$28,12

R$140.600,00
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2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
2.1 - Os serviços ora licitados são de extrema necessidade para o atendimento às emergências
hospitalares que necessitam de transferência para unidades de tratamento intensivo. O
município não dispõe de leitos de UTI, sendo o acesso a este serviço disponibilizado pelo
sistema de informação em localidade onde existe vaga no momento da transferência.
3 - AVALIAÇÃO DE CUSTO:
3.1 - Conforme exigência legal, foi realizada pesquisa de preços de mercado e estimativa de
custos, junto a empresas do ramo, sendo apurada a média total de R$206.355,00 (duzentos e
seis mil, trezentos e cinquenta e cinco reais) para verificação de disponibilidade orçamentária
no decorrer da vigência da ata.
4 - METODOLOGIA:
4.1 - O critério de aceitação das propostas será o de MENOR PREÇO POR ITEM (POR KM)
levando-se ainda em consideração as especificações do objeto bem como a qualidade dos
mesmos.
OBS: Não serão aceitos determinantemente serviços que não atendam as especificações
e as necessidades da Administração Municipal.
5 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA OU RECURSOS FINANCEIROS:
5.1 – Considerando tratar-se de Registro de Preços, as despesas decorrentes desta licitação
correrão por conta da Dotação Orçamentária a ser indicada OPORTUNAMENTE quando da
contratação.

6 - CONDIÇÕES GERAIS:
6.1 - No valor global da proposta apresentada deverão estar incluídas todas as despesas
pertinentes à perfeita execução dos serviços, sem qualquer ônus para a Administração
Municipal.
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA

........timbre ou identificação do licitante........

À PREFEITURA MUNICIPAL DE RITÁPOLIS
PREGÃO PRESENCIAL (RP) N.º _________________
Atendendo ao Pregão Presencial acima citado, apresentamos nossa proposta, conforme abaixo
alinhado:
ITEM

QUANTIDADE/
UNIDADE

DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 00.000,00 (xxxxxxxxxxxxxx)
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias
CONTATO PARA ENVIO DE ORDEM DE COMPRA:
( ) FAX: _________________________
( ) E-MAIL: _______________________________________________________
Declaramos que os preços consignados nesta proposta abrangem todas as despesas com
equipamentos, transportes, leis sociais, seguros, todos os tributos incidentes e demais encargos,
enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para fornecimento dos produtos citados no
objeto.
Local e data
____________________________
Assinatura
OBS: OBEDECER RIGOROSAMENTE A ORDEM APRESENTADA NO TERMO DE
REFERÊNCIA.
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO

PREGÃO PRESENCIAL (RP) N.º ____________
A empresa (NOME DO LICITANTE), cadastrada no CNPJ sob n.º (NÚMERO DO CNPJ), sito a
(ENDEREÇO COMPLETO) por intermédio do seu representante ou procurador, nos termos do
art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/2002, declara, sob as penas da lei, para os devidos fins de direito,
ao Município de Ritápolis, que atende plenamente a todas as condições de habilitação
estabelecidas no Edital do Pregão Presencial (RP) acima citado e seus anexos.
Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil, administrativa e criminal por
eventual falsidade.
Local e data.
Assinatura

Obs: Esta Declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento.
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES
PREGÃO PRESENCIAL (RP) N.º ________

______(NOME DO LICITANTE)___________________CNPJ/CPF n.º __________________
sediada à ________(ENDEREÇO COMPLETO)____________________________ DECLARA,
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de junho de 1993,
acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: ( ) emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz.
--------------------------------, ----- de -------------------------------- de 20__.

_______________________________
Nome Completo do Declarante
_______________________________
CPF do declarante
_______________________________
Assinatura do Declarante

CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE MICROREMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
COOPERATIVA
(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa)
DECLARAÇÃO

.................... (nome da empresa)...................., inscrita no CNPJ sob o n.º
........................................., sediada .............. (endereço completo)................., por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr.(a) .........................................., portador(a) da Carteira de
Identidade n.º ...................................... e do CPF n.º ................................. DECLARA, sob as
penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos
do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 ou cooperativa nos termos do art. 34 da Lei nº
11.488/2007, estando apta a fruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se
enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar
n.º 123 de 14 de dezembro de 2006.

( ) ME
( ) EPP
( ) Cooperativa

Local/Data

__________________________________
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de R.P. nº ***/2017.
Pregão Presencial Nº ***/2017
VALIDADE: A vigência da Ata de Registro de Preços ora firmada, terá validade por um período de 12 (doze)
meses.
Aos ----- dias do mês de --------- do ano de dois mil e dezesseis, o Município de Ritápolis estado de Minas Gerais,
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 18.557.553/0001-05, com sede na Praça Tiradentes nº
340, Centro, nesta cidade, CEP 36.335.000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, HIGINO ZACARIAS DE
SOUZA, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por
meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº 0__/2017, nas cláusulas e condições constantes deste instrumento convocatório
da licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa
____________________________________ CNPJ ____________________, estabelecia na Rua/Av.
_________________ nº __________, Bairro ________, na cidade de _____________ – Estado de ______________,
neste ato representado pelo Sr(a) ____________________________, brasileiro(a)________________,
__________________, portador do RG. ____________ SSP/_____ e CPF/MF nº ____________________,
atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços,
sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002 e demais legislações
aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir.
CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1. Constitui objeto desta Licitação o registro de preços para futura e eventual contratação de
empresa para prestação parcelada de serviços de transporte em ambulância UTI MÓVEL
TIPO D - adulto e infantil/neonato e ambulância de suporte básico tipo B, para efetuar
transporte de pacientes para atender as necessidades do Departamento Municipal de
Saúde, conforme discriminado no ANEXO I – Termo de Referência.
1.2. Integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial e
seus Anexos.
1.3. APRESENTAÇÃO: o produto deverá ser apresentado de acordo com as necessidades da
Prefeitura Municipal de Ritápolis, nas quantidades solicitadas nas ordens de fornecimento e de
acordo com as normas da ABNT.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data
de sua assinatura.
2.2. Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de
Ritápolis NÃO será obrigado a adquirir, exclusivamente por seu intermédio, o produto
referido na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos
em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às
empresas detentoras.
2.3. Ocorrendo qualquer das hipóteses no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com alterações que
lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será
cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.
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CLÁUSULA III – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisição dos respectivos
produtos pela Prefeitura Municipal de Ritápolis.
CLÁUSULA IV – DO PREÇO
4.1. O preço total estimado está fixado em R$(...).
4.2. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o
seguinte, de acordo com a respectiva classificação no Pregão:
ITEM

QUANTIDADE/
UNIDADE

DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

4.3. Em cada contratação decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as
cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão, que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.
4.4. Em cada contratação, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas
apresentadas no Pregão pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram.
CLÁUSULA V – DO LOCAL E PRAZO DE FORNECIMENTO
5.1. A Contratada deverá fornecer o serviço adjudicado de acordo com o tipo de veículo
solicitado que deverá estar disponível no prazo mínimo informado pela Administração.
5.2. O local de disponibilização do veículo será estipulado na solicitação formal do Setor de
Compras, em local expressamente indicado por esta.
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES
6.1. São obrigações do contratado, além de outras decorrentes da legislação aplicável:
a) Prestar o serviço nas especificações e quantidades constantes da ordem de fornecimento, e
dentro do perímetro estabelecido no Edital e na Legislação;
b) Emitir os documentos fiscais correspondentes;
c) Arcar com todas as despesas referentes ao pessoal de sua contratação, incluídas as
obrigações trabalhistas, previdenciárias, salários e outras;
d) Arcar com os prejuízos causados a terceiros e à Contratante, diretamente ou por seus, no que
se refira à execução do presente contrato ou à qualidade dos serviços prestados, desde que
comprovada a culpa;
6.2. São obrigações da contratante:
a) Efetuar ao contratado, nos valores e prazos avençados os pagamentos referentes ao serviço
prestado;
b) Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato.
CLÁUSULA VII – DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela
Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ritápolis, por meio de crédito em conta corrente, da
seguinte forma: em até 30 (trinta) dias, após a devida comprovação da entrega definitiva dos
produtos nas condições exigidas e emissão da respectiva Nota Fiscal.
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7.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
7.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços.
7.4. A Contratada deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a certidão de regularidade
com a fazenda Nacional, Dívida Ativa da União e Tributos e Contribuições Federais e a certidão
de regularidade com FGTS, sob pena de retenção do pagamento.
CLÁUSULA VIII – DO RECURSO FINANCEIRO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
8.1. As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária vigente, as quais
serão apontadas pelo setor de contabilidade no ato que antecede cada aquisição, conforme
dispõe o Art. 7º, §2º do Decreto Federal 7.892/2013. As informações estarão presentes na
ORDEM DE COMPRA, instrumento substitutivo do contrato.
CLÁUSULA IX – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
9.1. Os contratos de prestações de serviços decorrentes da presente Ata de Registro de Preços
serão formalizados com o recebimento da requisição pela detentora.
9.2. A(s) detentora(s) da presente Ata de Registro de Preços será/serão obrigadas a
atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que o serviço
estiver previsto para data posterior à do seu vencimento.
9.3. Se a qualidade dos serviços prestados (veículo disponibilizado) não corresponder
às especificações exigidas no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a empresa deverá
substituir, imediatamente, o veículo para que não haja prejuízo ao estado do paciente e nem às
condutas médicas a serem adotadas, independentemente da aplicação das penalidades
cabíveis.
9.4. Cada contratação deverá ser efetuada mediante ordem da unidade requisitante, a qual
poderá ser feita diretamente por requisição ou através de ofício ou fax ou e-mail, devendo dela
constar: a data, o valor unitário do item contratado, a quantidade pretendida, o local para a
disponibilização do veículo, o carimbo e a assinatura do responsável.
9.5. A empresa fornecedora, quando do recebimento de ordem de fornecimento enviada pela
unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e
hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.
9.6. A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a
unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.
CLÁUSULA X – DA RESCISÃO
10.1. O(A) CONTRATADO(A) reconhece o direito da Administração de rescindir unilateralmente
o contrato, no caso de inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas, com base no Art.
77, da Lei Federal n° 8.666/93.
10.2. Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pelo
CONTRATANTE, a qualquer tempo, por motivo de interesse público e demais hipóteses
previstas nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal 10520/02 e Lei Federal nº 8.666/93,
ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.
10.3. Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de
qualquer natureza.
CLÁUSULA XI – DAS PENALIDADES
11.1. A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na
licitação e indicadas para registro dos respectivos preços ensejará a aplicação das penalidades
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enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhes foram introduzidas
pela Lei Federal 8.883/94, ao critério da Administração.
11.2. O adjudicatário que, convocado no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido
de licitar e contratar com o Município, e será descredenciado dos sistemas de cadastramento a
que estiver inscrito, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e
demais cominações legais.
11.3. Ficam estabelecidas as seguintes sanções:
a) advertência, e na reincidência suspensão de contratar com o município pelo período de 02
(dois) anos;
b) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total da proposta por dia de atraso, durante o qual,
sem justa causa, não for cumprido o prazo fixado na proposta, acumulável com as demais
sanções, que poderá ser descontada em eventuais créditos existentes junto a Prefeitura
Municipal de Ritápolis;
c) suspensão dos pagamentos, até a regularização dos fatos geradores das penalidades;
d) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na
forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.4. O prazo para apresentação da defesa prévia das penalidades aplicadas será de 03 (três)
dias úteis, contados da data de recebimento da notificação.
11.5. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser descontado
dos pagamentos devidos, sendo automaticamente suspensos os por vir e, caso sejam estes
insuficientes, a diferença deverá ser paga pela Empresa por meio de guia própria emitida pela
Prefeitura ou depósito em conta, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da sua
aplicação.
11.6. As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
CLÁUSULA XII – DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
12.1. Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula II da presente Ata, é vedado
qualquer reajustamento de preços, a não ser que seja comprovado a quebra do equilíbrio
econômico financeiro entre as partes como trata o art. 65, inciso II , alínea “d” da Lei 8.666/93,
até que seja completado o período de 12 (doze) meses, contado a partir da data-limite para
apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do Edital do Pregão.
12.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
CLÁUSULA XIII – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:
13.2. Pela Administração, quando:
13.3. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
13.4. A detentora não retirar qualquer nota fiscal, no prazo estabelecido, e a Administração não
aceitar sua justificativa;
13.5. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério da Administração;
13.6. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de
registro de preços, se assim for decidido pela Administração;
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13.7. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
13.8. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração;
13.9. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;
13.10. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da última publicação.
13.11. A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das
penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA XIV – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO
14.1. A prestação dos serviços da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, caso a
caso, pela Prefeitura Municipal de Ritápolis.
14.2. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão,
igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para
tanto.
CLÁUSULA XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital do Pregão, seus anexos e
a proposta da empresa retro qualificada classificada em 1º lugar no certame.
15.2. Fica eleito o foro da Comarca de São João del-Rei para dirimir quaisquer questões
decorrentes da utilização da presente Ata.
15.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e suas
alterações, no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente,
aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.
Ritápolis, _____ de _______________de 2018.
_______________________________
Prefeitura Municipal de Ritápolis
CNPJ: 18.557.553/0001-05
Higino Zacarias de Souza

___________________________
Detentora da Ata
CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX
Representante
CPF

Testemunha 1

Testemunha 2

Ass.:

______________________

Ass.:

______________________

CPF:

______________________

CPF:

______________________

