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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018 - SRP.
Processo Administrativo n° 8801 / 2018
O MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE, Estado de Goiás, através do Pregoeiro,
designado pelo Decreto Municipal nº 003/2018, torna público, para o conhecimento dos
interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO, POR ITEM, destinado ao recebimento de propostas objetivando o
REGISTRO DE PREÇOS do item relacionado no ANEXO I do edital para aquisição de
veículo modelo furgão ou Pick-up, adaptado para ambulância do tipo “A” – Simples
Remoção, 0km, conforme descrito no Anexo I do edital.
O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Complementar Federal n.º
123/2006 e n° 147/2014, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e n°
8.250/2014, Decreto Federal Nº 3.555/00, Decreto Municipal nº 003/2016 (Regulamenta o
Sistema de Registro de Preços), e no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, com as alterações posteriores.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 06/06/2018 às 08h59min do
dia 19/06/2018.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h00min às 09h59min do dia 19/06/2018.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10h00min do dia 19/06/2018.
LOCAL: www.bll.org.br “Acesso BLL Compras”
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
OBJETO - Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico o registro de preços para
aquisição de veículo modelo furgão ou Pick-up, adaptado para ambulância do tipo “A”
– Simples Remoção, 0km, conforme descrito no Anexo I do edital.
Dotações orçamentárias: A despesa orçamentária correrá a conta da dotação:
10.302.0210-2.037 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Elemento de
despesa: 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente; conforme recursos do
Programa Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde, Processo:
25000.082750/2018-50, Proposta: 5200801712191030770 / FUNDO NACIONAL DE
SAÚDE / MINISTÉRIO DA SAÚDE, recursos no valor de R$ 80.000,00.
Compõem este Edital os seguintes anexos:
ANEXO 01 - Descrição do Objeto;
ANEXO 02 - Minuta da Ata de Registro de Preços;
ANEXO 03 - Exigências para Habilitação;
ANEXO 04 - Modelo de Declaração de Idoneidade;
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ANEXO 05 - Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação;
ANEXO 06 - Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da
empresa empregadora;
ANEXO 07 - Modelo declaração de não parentesco;
ANEXO 08 - Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital;
ANEXO 09 - Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP;
ANEXO 10 - Ficha técnica descritiva.
ANEXO 11 – Termo de Adesão ao Sistema de Pregão Eletrônico da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil e de Intermediação de Operações.
ANEXO 12 - Declaração de Elaboração independente de Proposta;
ANEXO 13 - Minuta de Contrato;
1.
1.1

1.2

1.3

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas
fases através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil.
Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de Alvorada do Norte,
denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o aplicativo “Bll compras” constante da página eletrônica da Bolsa
de Licitações e Leilões do Brasil. (www.bll.org.br).
O presente edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e
46 da LC 123/2006, atendendo o direito de prioridade para microempresa de
pequeno porte para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de
preços.

2.
2.1

RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO
O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a inscrição
e cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário
para início da disputa.

3.
3.1

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade,
regularmente estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação
e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste edital e
seus anexos;

3.2

Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a
documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e
Leilões do Brasil;

3.3

É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de
empresas;
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3.4

Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata,
concurso de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou
declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente.

3.5

Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente
ou através de uma corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e
Leilões do Brasil, telefone: (041) 3097-4600 – até horário fixado neste edital para
apresentação da proposta e início do pregão.

3.6

A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e
credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto, e deverá ser requerido
acompanhado dos seguintes documentos:
a) Ficha técnica descritiva (única) com todas as especificações do objeto da
licitação em conformidade com o ANEXO 10 “Se a ficha técnica descritiva conter
a identificação da empresa participante, implicará na desclassificação da
mesma”; e
b) inserção no sistema do valor inicial do lote.

3.7

O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará
a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o
equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação,
consoante tabela fornecida emitida pela entidade, nos termos do artigo 5º, inciso III,
da Lei nº 10.520/2002.

3.8

A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da
declaração constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do
cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar
no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto consoante com o
modelo do Anexo 10, o seu regime de tributação para fazer valer o direito de
prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

4.
4.1

REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que
terá, em especial, as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance
de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
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i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a
contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a
aplicação de penalidades previstas na legislação.
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E
LEILÕES DO BRASIL
4.2

As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do
instrumento de mandato, operador devidamente credenciado em qualquer corretora
de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, ou pela própria
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de
preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema de compras do site:
www.bll.org.br

4.3

A participação do licitante no Pregão eletrônico se dará por meio de corretora
contratada para representá-lo, ou diretamente pela BLL, que deverá manifestar em
campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital.

4.4

O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de
preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará
mediante prévia definição de senha privativa.

4.5

A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado
ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil;

4.6

É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico;

4.7

4.8

4.9

PARTICIPAÇÃO
A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal
e intransferível do representante credenciado (operador direto, ou da corretora de
mercadorias) e subsequente cadastramento para participar do pregão e
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.
Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
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sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
da desconexão do seu representante;
4.10

4.11

Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser
esclarecida pelo número (41) 3097-4600, e-mail: contato@bll.org.br, ou através de
uma corretora de mercadorias associada.
ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES
A partir do horário previsto no edital e no sistema para cadastramento e
encaminhamento da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o
Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas;

4.12

Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar
conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o
participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário
de registro e valor;

4.13

O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado,
desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance
válido para o lote;

4.14

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar;

4.15

Não será aceita ficha técnica com valores superiores ao máximo fixado no
edital. O descumprimento desse requisito implicará na desclassificação do
licitante;

4.16

Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores
digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da
disputa de lances;

4.17

Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos
lances aos demais participantes;

4.18

No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes
para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação
no certame, sem prejuízos dos atos realizados;

4.19

Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do
Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa
aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica
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(e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão;
4.20

A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período
de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser
de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema
eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não
podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances;
(FECHAMENTO RANDÔMICO)

4.20.1 Devido à imprevisão de tempo extra, as empresas participantes deverão estimar o
seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora,
que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;
4.21

Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente
transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de
lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar,
pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha
apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como
decidir sobre sua aceitação;

4.22

O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente
após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e
decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor;

4.23

A empresa vencedora deverá encaminhar a proposta detalhada, devidamente
adequada ao lance final, discriminando o preço, e os documentos relativos à
habilitação, solicitados no Anexo 3, e Anexos, 4, 5, 6, 7 e 8 deste Edital (e
quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar também o Anexo 9), em
até 03 horas após a finalização da etapa de lances, para o e-mail
convenios@alvoradadonorte.go.go.br. O original ou cópias autenticadas, deverão
ser encaminhados no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da
sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços, para a Prefeitura
Municipal de Alvorada do Norte, localizada na Avenida Dona Gercina Rodrigues de
Miranda, S/N, Alvorada do Norte – GO – CEP – 73.950-000. Fone 62-3421-1369.
Responsável pelo recebimento: O Pregoeiro. O não cumprimento do referido
prazo acarretará a desclassificação da proposta vencedora, passando-se
assim, para a segunda colocada. Após a conferência dos documentos enviados, se
estiverem de acordo com o solicitado será declarada a empresa vencedora do lote e
aberto o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso;

4.24

A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de
classificação/habilitação até o recebimento da documentação original dentro das
condições dispostas no item 4.23. Será informado no chat o horário e a data exata
em que se continuarão os trabalhos;
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4.25

O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima
estabelecido, acarretará nas sanções previstas no item 19 deste Edital, podendo o
Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente;

4.26

Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou
lance que atenda o edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o
participante para que seja obtido preço melhor;

4.27

Caso não sejam apresentado lances, será verificada a conformidade entre a
proposta de menor preço e valor estimado para a contratação;

4.28

Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto será adjudicado
ao autor da proposta ou lance de menor preço;

4.29 Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC
123/2006, o Pregoeiro aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP.
Após o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso
ela não atinja o valor de referência definido pela administração pública.
5.
5.1

PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O
Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances;

5.2

Na ficha técnica deverá, obrigatoriamente, ser informado no campo próprio as
ESPECIFICAÇÕES, MARCA, MODELO e quando for o caso, informar se a empresa
é ME/EPP. A não inserção do arquivo com a proposta ou informações contendo
as especificações e marcas neste campo, implicará na desclassificação da
empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da
proposta;

5.3

O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO 01;

5.4

A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da
sessão pública do Pregão;

5.5

Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse regime
fiscal no campo próprio da ficha técnica (anexo 10) sob pena do licitante
enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência
para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006;
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6.
6.1

PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
A empresa vencedora, deverá enviar em até 05 (cinco) dias úteis, a documentação
referente à habilitação e demais anexos, juntamente com a Proposta de Preços
escrita, com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via,
rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da
empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e
fax, número de agência de conta bancária.

6.2

Na proposta escrita, deverá conter:
a) Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor dos materiais;
b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da
abertura das propostas virtuais;
c) Especificação completa, marca e modelo do veículo oferecido conforme descrito
no ANEXO 01, deste edital;
d) Prazos de Garantia (mínimo 12 meses), contados a partir do Termo de
Recebimento Definitivo.
e) Data e assinatura do representante legal da proponente;

6.3

Atendidos todos os requisitos, será (ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s)
que oferecer (em) o MENOR PREÇO, POR ITEM.

6.4

Os preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e
encargos inerentes ao veículo e até sua entrega no local fixado neste Edital.

6.5

Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste edital ou da
legislação em vigor;

6.6

Serão desclassificadas as propostas que:

6.6.1

Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o
presente edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro;

6.6.2 Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes
últimos.
7.
GARANTIA
7.1. A garantia e assistência técnica do veículo e/ou equipamentos deverá abranger peças
e componentes contra defeitos de fabricação, funcionamento ou possíveis falhas que
8
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possam surgir com o uso do mesmo pelo prazo de 12 (doze) meses.
8.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
8.1. A empresa vencedora deverá manter assistência técnica no Estado de Goiás ou
Distrito Federal, via concessionária da marca cotada, a qual não poderá estar
localizada num raio superior a 500 km do município.
9.
9.1

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO, POR ITEM, observado o
prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de
desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital;

9.2.

Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar nº 123/2006,
serão observados os seguintes procedimentos:
9.2.1. Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por
microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que
houve proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual
ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o
seguinte:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, será
convocada pelo sistema eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão eletrônico
para, no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta
inferior aquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as
exigências habilitatórias, será adjudicada em seu favor o objeto do pregão;
b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas
de pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 9.2.1, o
sistema realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que
primeiro será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na
alínea “a”;
c) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da alínea “a'” anterior, serão convocadas as remanescentes,
quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
9.2.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 9.2.1, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame,
desde de que atenda aos requisitos de habilitação.
9.2.3

O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor,
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou,
quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do
lance de menor valor;

9.2.4

Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a
9
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proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao Edital;
9.3

Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 4.26 e 4.27 deste Edital, o
Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço;

9.4 Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os
atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
10

HABILITAÇÃO

10.1

Conforme ANEXO 03

11.
11.1

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo
legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado
no processo para responder pelo proponente;

11.2

Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro
poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua intenção com
registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo
de 3 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo
do recorrente;

11.3

A falta de manifestação imediata no momento e tempo estipulado durante a licitação
e motivada importará a preclusão do direito de recurso;

11.4

Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente;

11.5

Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo;

11.6

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

11.7

Os recursos deverão ser enviados em duas vias. Uma via original deverá ser
encaminhada para a Prefeitura Municipal de Alvorada do Norte, no endereço:
Avenida Dona Gercina Rodrigues de Miranda, S/N, Nova Ipiranga, Sala da
Comissão de Licitação e Pregão, esta via deverá estar em papel timbrado com
o nome da empresa, as razões do recurso e assinatura do representante legal
para que possa ser anexada no processo. Deverá ser enviado também uma
cópia por e-mail convenios@alvoradadonorte.go.gov.br
10
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12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
12.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de MENOR PREÇO,
POR ITEM, desde que atendidas às exigências de habilitação e especificações
constantes deste Edital.
12.2. O objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO será adjudicado ao licitante cuja proposta for
considerada vencedora.
12.3. Após a declaração dos classificados e não havendo manifestação dos licitantes
quanto à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e
posteriormente, submeterá a homologação do processo o (a) Prefeito(a) Municipal.
12.4. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo,
será o resultado da licitação submetido ao(a) Prefeito(a) Municipal de Alvorada do
Norte, para os procedimentos de adjudicação e homologação.
13.
13.1

PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da retirada
da Nota de Empenho, que corresponde à autorização de entrega. Caso a entrega
não seja efetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o
próximo fornecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções
previstas na legislação e neste edital.

14.
DO LOCAL DE ENTREGA
14.1. A entrega deverá ser feita na Secretaria de Transportes, sito a Avenida Dona Gercina
Rodrigues de Miranda, Nova Ipiranga – Alvorada do Norte – GO, em horário
comercial de segunda a sexta-feira; com seguro, frete, carga e descarga inclusos no
valor da mercadoria, ficando a Prefeitura isenta de quaisquer responsabilidades.
15.
PAGAMENTO
15.1 O pagamento será efetuado, após entrega dos produtos em até 30 dias após o
protocolo da NF/Fatura e conforme a liberação dos recursos do convênio (recursos
estão em conta);
15.2 Dotações orçamentárias: A despesa orçamentária correrá a conta da dotação:
10.302.0210-2.037 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Elemento de
despesa: 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente; conforme recursos do
Programa Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde, Processo:
25000.082750/2018-50, Proposta: 5200801712191030770 / FUNDO NACIONAL DE
SAÚDE / MINISTÉRIO DA SAÚDE, recursos no valor de R$ 80.000,00..

16.

DO REGISTRO DE PREÇOS
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16.1. Após a homologação do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela
autoridade competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores
correspondentes mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO 02)
pela Prefeitura e pelos classificados do certame, ficando vedada à transferência ou
cessão da Ata de Registro de Preços a terceiros.
16.2.

Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, é necessário a empresa ter
participado do certame licitatório, ter sido classificada e ter apresentado sua
proposta final, como ato concreto. Em caso de não atendimento ou recusa em fazêlo, da primeira colocada, fica facultado a Prefeitura convocar os demais licitantes na
ordem de classificação, desde que ao mesmo preço e condições da primeira
colocada, sendo o fornecimento dos materiais nas condições previstas neste Edital
e seus anexos.

16.3. A efetivação da autorização de fornecimento se caracterizará pelo recebimento pelo
fornecedor da Nota de Empenho emitida pela Prefeitura.
16.4. O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de
Registro de Preços, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não
reduzir o preço registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no
mercado.
16.5. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações,
obedecidas às disposições contidas no Artº 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos
bens registrados.
16.6. No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá
demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do
novo preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, a Prefeitura adotará,
além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil,
índices setoriais adotados pelo Governo Federal.
16.7.

Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial
entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste
certame licitatório.

16.8.

A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15
(quinze) dias. Nesse período é vedado ao fornecedor interromper o fornecimento
enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.
12
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17.
DA VIGÊNCIA
17.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a contar
da assinatura do mesmo, prorrogável não superior a 12 (doze) meses, com validade
e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Alvorada do Norte em www.diariomunicipal.com.br/agm com link no
site municipal: www.alvoradadonorte.go.gov.br – Acessar Sistema de Publicação Diário Oficial Eletrônico.
18.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não
mantiverem a proposta, forem os 1.º colocados de cada item e não assinarem a Ata de
Registro de Preços, não cumprirem os prazos de entrega, comportarem-se de modo
inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas,
conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sanções,
a critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação
dos danos causados à Administração da Prefeitura Municipal de Alvorada do Norte
pelo infrator:
I – Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;
II – Cancelamento do registro na Ata;
III – Advertência;
IV – Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, aplicada nas
hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.
V – Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração
Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a
Autoridade que aplicou a penalidade.
VI – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
18.2. A aplicação das penalidades ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo
estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimação do ato.
18.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso
fortuito ou motivo de força maior.
18.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no
momento da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo
órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá
acarretar, isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções:
I – Advertência;
13
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II – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de
recusa do 1.º colocado de cada item em assinar a Ata de Registro de Preços;
III – Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou
em atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da
contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado
pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma
vez comunicados oficialmente;
IV – Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à
Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.
18.5. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o
contraditório e ampla defesa.

18.6. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade de aplicação
de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais
perdas e danos causados à Administração.
19.
DO CONTRATO
19.1. Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no
parágrafo 4º do artigo 62 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a
substituí-los os seguintes instrumentos:
a) este edital com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;
c) as Notas de Empenho e;
d) a Ata de Registro de Preços.
19.2. Se o classificado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da
Nota de Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado
outro licitante, observada a ordem de classificação, para substituí-la em igual prazo e
nas mesmas condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis previstas neste
edital.
20

DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. Esta Prefeitura reserva-se no direito de optar pela adjudicação à empresa colocada
em segundo lugar, e assim, sucessivamente, se a primeira colocada não apresentar
os documentos exigidos ou não atender as qualificações do presente edital,
sujeitando-se a empresa recusante às penalidades legais cabíveis.
20.2. A critério da Prefeitura Municipal de Alvorada do Norte, a presente licitação poderá
ser anulada ou revogada, no todo ou em parte, sem que caiba reclamação ou
indenização.
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20.3. As instruções estabelecidas neste edital de licitação determinam os procedimentos
que orientarão o presente processo licitatório até a assinatura da Ata de Registro de
Preço. Alegações de desconhecimento destas instruções, bem como das disposições
legais acima especificadas, não serão aceitas como razões válidas para justificar
quaisquer erros ou divergências encontradas em seus documentos de habilitação
e/ou propostas
20.4. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das Informações prestadas
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas
implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou,
caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis;
20.5

É facultado o Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo;

20.6

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

20.7

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e
a exata compreensão da sua proposta;

20.8

As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação;

20.9

As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou,
ainda, mediante publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município de Alvorada
do Norte em www.diariomunicipal.com.br/agm com link no site municipal:
www.alvoradadonorte.go.gov.br – Acessar Sistema de Publicação – Diário Oficial
Eletrônico;

20.9. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos
deste Edital;
20.10 Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas
obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à
forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à
quitação financeira da negociação realizada;
20.11 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste
Edital será o da Comarca de Alvorada do Norte, considerado aquele a que está
15
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vinculado o Pregoeiro;
20.12. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de
8h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Endereço
Avenida Dona Gercina Rodrigues de Miranda, Nova Ipiranga, Alvorada do Norte GO, para melhores esclarecimentos.
20.13. A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará
parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente;
20.14 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente
estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
20.15 O valor máximo estimado para este Pregão é de R$ 80.00,00 (Oitenta mil reais).
Sendo os recursos que serão liberados pelo Programa Estruturação de Unidades de
Atenção Especializada em Saúde, Processo: 25000.082750/2018-50, Proposta:
5200801712191030770 / FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / MINISTÉRIO DA SAÚDE.

20.16. Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da
legislação pertinente.
Alvorada do Norte - GO, 05 / 06 / 2018.

IOLANDA HOLICENI MOREIRA DOS SANTOS
Prefeita Municipal
Esta Minuta de Edital se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.
Em ____/_____/________

____________________________________________
ASSESSOR JURÍDICO – OAB-_____: Nº___________
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ANEXO I – DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO
TERMO DE REFERÊNCIA 1
- OBJETO / JUSTIFICATIVA:
1.1 - A presente licitação destina-se ao registro de preços para aquisição de veículo
modelo furgão ou Pick-up, adaptado para ambulância do tipo “A” – simples remoção,
0km, de acordo com as características descritas neste Termo de Referência e demais
anexos.
1.2 - Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o
objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as
últimas.

2 – ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS / PREÇO ESTIMADO:
Lote: Lote 001
Nº DO
ITEM

QUANT.

DESCRIÇÃO DO ITEM

01

01

AMBULÂNCIA COM DIREÇÃO HIDRAULICA

VALOR DE
REF./MÁXIMO
UNITÁRIO
R$ 80.000,00

ORIGINAL DE FABRICA ANO 2018 MODELO
2019
Veiculo ambulância tipo furgão ou Pick-up, para
simples remoção.


com potência mínima 94cv



cilindrada mínima 1.300cm3



três portas sendo duas na cabine e uma
na ambulância



pneus Aro 15” e Roda de aço aro 15
original de fabrica



cintos de segurança dianteiros com prétensionadores e ajuste de altura



lanternas com lentes escurecidas, para17
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choques pintados na cor do veículo,
Alerta sonoro de faróis ligados


direção hidráulica



banco do motorista com regulagem de
altura



sendo todos os itens originais de fabrica.

Descritivo Transformação:


Transformação
internamente

confeccionado
em

material

totalmente

lavável com comprimento interno mínimo
de dois metros,


piso antiderrapante contendo no mínimo
dois metros,



iluminação Interna em LED 12V,



02 Tomadas 12v,



uma Janela corrediça na lateral com
serigrafia padrão ambulância,



comprimento interno mínimo do salão de
atendimento 2100mm,



altura interna (ambulância) 1.350 mm,



maca retrátil com comprimento superior á
1.90m com a cabeceira voltada para
frente do veículo, com pés dobráveis,
sistema

escamoteável,

provida

de

rodízios confeccionados em materiais
18
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resistentes a oxidação, com pneus de
borracha maciça e sistema de freios; com
trava

de

segurança

para

evitar

o

fechamento involuntário das pernas da
maca quando na posição estendida,
projetada de forma a permitir a rápida
retirada

e

inserção

compartimento

da

da
viatura,

vítima
com

no
a

utilização de um sistema de retração dos
pés acionado pelo próprio impulso da
maca para dentro e para fora do
compartimento, podendo ser manuseada
por apenas uma pessoa. Esta maca deve
dispor de três cintos de segurança fixos à
mesma, equipados com travas rápidas,
que

permitam

perfeita

segurança

e

desengate rápido, sem riscos para a
vítima. Deve ser provida de sistema de
elevação do tronco do paciente em pelo
menos 45 graus e suportar neste item
peso mínimo de 100 kg sem corte na
lataria

para

deslocamento

da

maca

dentro da cabine e sem deslocamento do
banco carona para frente a fim de maior
segurança do passageiro,


suporte para soro e plasma,



armário frontal interno localizado na
19
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região superior do teto do veiculo,


banco

lateral

com

encosto

para

acompanhante em courvim, com cinto de
segurança


suporte para fixação de um cilindro de
oxigênio com capacidade de 1m³ / 3
litros,



cilindro de oxigênio com capacidade de
1m³ / 3 litros,



régua de oxigênio de 03 pontas com
fluxômetro / aspirador / umidificador;
manômetro



rede

de

oxigênio

com

válvula

e

manômetro em local de fácil visualização


revestimento interno em fibra de vidro na
cor branca,



pintura externa na cor do veiculo,



conjunto completo de fechadura, tricôs, e
chave na porta traseira,



sinalizador em barra com sirene de um
tom,



um

ventilador

interno

no

teto

da

ambulância com proteção de cúpula de
fibra,

20
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um

exaustor

interno

no

teto

da

ambulância com proteção de cúpula de
fibra,


película opaca na cor branca,



uma porta traseira a fim de facilitar a
entrada e saída do paciente em local
com transito intenso,



um vidro traseiro e dois amortecedores a
gás.



Ar

condicionado

duplo

motorista

e

passageiro.
Para fins de comprovação de qualificação técnica:



Apresentar catálogo com ficha técnica do veículo e
transformação do item ofertado para a licitação;



Comprovante de capacidade técnica (CCT) referente
à marca/modelo ofertada na licitação e Certidão de
adequação e legislação do trânsito (CAT) referente à
marca e modelo do veículo ofertado pelo licitante;



Atestados de Capacidade Técnica da empresa que
participara da licitação referente ao objeto da
licitação “Ambulância”.



Deverão apresentar laudo: Flamabilidade para
atender o Contran 498/2014 no que se refere a
revestimentos
internos
não
metálicos
do
compartimento de atendimento para os seguintes
itens: Isolamento Térmico, Revestimento de parede
lateral, revestimento do teto, do piso, das portas;
21
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 Laudo Técnico de Ensaio Estrutural do conjunto da

Maca retrátil, conforme especificada no descritivo,
tendo como objetivo testar a viabilidade de aplicação
do equipamento realizando testes de resistência,
mais próximo da real utilização do mesmo, conforme
Normas: ABNT NBR 14.561/2000 – BRASIL, DIN EM
1865/Dezembro 1999, BS EM 1789/2000, AMD
STANDARD 004, conforme especificada no descritivo.

3. DO PRAZO DE ENTREGA
3.1. O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da retirada da
Nota de Empenho, que corresponde à autorização de entrega.
4. DO LOCAL DE ENTREGA
4.1. A entrega deverá ser feita na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Francisco
Mota Lima, S/N, Praça Eurias Vieira, Centro, CEP 73.950-000, ao lado do Fórum –
Alvorada do Norte – GOIÁS, em horário comercial de segunda a sexta-feira; com seguro,
frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a Prefeitura isenta de
quaisquer responsabilidades.
5. DA GARANTIA
5.1. A garantia e assistência técnica deverão abranger peças e componentes contra defeitos
de fabricação, funcionamento ou possíveis falhas que possam surgir com o uso do mesmo
pelo prazo de 12 (doze) meses.
6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
6.1 Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital
de Licitação.

22
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ANEXO 02 - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º ____/____
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORADA DO NORTE, com personalidade
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 10.701.551/0001-36, com
sede na Rua Francisco Mota Lima, S/N, Praça Eurias Vieira, Centro – CEP 73.950-000
- Alvorada do Norte - GO, CEP – 73950-000, representada neste ato por seu Gestor,
Nilson Vitorino de Souza, R.G. ............................., inscrito no CPF sob. o nº
.................., doravante denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com as Leis
N° 10.520/02, N° 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal Nº
3.555/00. Decreto Municipal nº 003/2016, em face da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018 - SRP, homologada pela
Prefeita Municipal RESOLVE registrar os preços para aquisição de veículo modelo
furgão ou Pick-up, adaptado para ambulância do tipo “A” – simples remoção,
0km, conforme especificado, oferecido pela empresa _________________________,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº., com endereço à
_____________, neste ato representada pelo Sr.(a) ____________, inscrito no CPF
sob nº. _____________, RG n° ______________, doravante denominado beneficiária
da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificações, os preços, os
quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo
estabelecidas, tem entre si justo e contratado o que se segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a aquisição de veículo modelo furgão
ou Pick-up, adaptado para ambulância do tipo “A” – simples remoção, 0km,
especificado no ANEXO I, que integra o Edital de Pregão Eletrônico N° 003/2018,
independentemente de transcrição. O Órgão Gerenciador não se obriga a adquirir o
item relacionado do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO I,
podendo até realizar licitação específica para aquisição do referido item, hipótese em
que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos
do art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/93, reafirmada no art. 7º, do Decreto nº 6.906/03.
CLÁUSULA SEGUNDA – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS
REGISTRADOS
<ITENS >
CLAÚSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a contar da
assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato
no Diário Oficial Eletrônico do Município de Alvorada do Norte em
www.diariomunicipal.com.br/agm
com
link
no
site
municipal:
23
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www.alvoradadonorte.go.gov.br – Acessar Sistema de Publicação – Diário Oficial
Eletrônico.
CLAÚSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária: 10.302.0210-2.037 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, Elemento de despesa: 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente;
conforme recursos do Programa Estruturação de Unidades de Atenção
Especializada
em
Saúde,
Processo:
25000.082750/2018-50,
Proposta:
5200801712191030770 / FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / MINISTÉRIO DA SAÚDE,
recursos no valor de R$ 80.000,00.
CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (seis) meses, a contar da
assinatura do mesmo, prorrogável não superior a 12 (doze) meses, e enquanto a
proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e
satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 4º da Lei 8.666/93 e Art. 4 do
Decreto nº 6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a
Prefeitura Municipal de Alvorada do Norte, não será obrigada a adquirir o item referido
na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo
fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou
indenização de qualquer espécie à empresa beneficiária, ou, cancelar a Ata, na
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à
beneficiária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público;
O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa.
A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de
casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da
elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.
A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser
24
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formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a
aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.
Por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo
licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos
decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;
A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA
Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especificações descritas
no Termo de Referência – ANEXO I, bem como no prazo estabelecido e quantitativo
solicitado pela Prefeitura, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada;
Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante toda a
vigência da Ata de Registro de Preços; Responder por todo o ônus referente à entrega
do objeto, tais como, fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, decorrentes da aquisição do objeto; O veículo será devolvido na
hipótese de apresentar irregularidades, não corresponder às especificações da Ata de
Registro de Preços ou estar fora dos padrões determinados, devendo ser substituído
pela empresa beneficiária da Ata no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a
contar da notificação, sob pena de aplicação das penalidades previstas no item 19 do
Edital ou das penalidades previstas na cláusula décima sétima desta da Ata de Registro
de Preços.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
Caberá a Prefeitura:
- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários da beneficiária da Ata às
dependências da Prefeitura, para a entrega dos veículos referente ao Pregão
Eletrônico Nº 003/2018;
- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes ao veículo, que venham a ser
solicitado pela beneficiária da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega do veículo,
25

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
Avenida: Dona Gercina Rodrigues de Miranda, S/N – Nova Ipiranga - Fone: (62) 3421-1369 - CEP: 73950-000
E-mail / Licitação: convenios@alvoradadonorte.go.gov.br – Site: http://www.alvoradadonorte.go.gov.br

Processo Administrativo nº 8801 / 2018
Edital - Pregão Presencial nº 003 / 2018 - SRP

apresentado pela licitante vencedora;
- rejeitar o veículo, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientações
passadas pelo Órgão Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato
Convocatório, em particular, de seu ANEXO I.
- solicitar que seja substituído o veículo que não atender às especificações constantes
no ANEXO I.
CLÁUSULA NONA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS
AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO
A aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada pelo
Órgão Gerenciador. A emissão da autorização de fornecimento, sua retificação ou
cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA - PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da retirada da
Nota de Empenho, que corresponde à autorização de entrega. Caso a entrega não seja
efetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o próximo
fornecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente às sanções previstas na
legislação e neste edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO LOCAL DE ENTREGA
A entrega deverá ser feita na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Francisco
Mota Lima, S/N, Praça Eurias Vieira, Centro, CEP 73.950-000, ao lado do Fórum –
Alvorada do Norte – GOIÁS, em horário comercial de segunda a sexta-feira; com
seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a Prefeitura
isenta de quaisquer responsabilidades.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - GARANTIA
A garantia e assistência técnica do veículo deverá abranger peças e componentes
contra defeitos de fabricação, funcionamento ou possíveis falhas que possam surgir
com o uso do mesmo pelo prazo de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A empresa vencedora deverá manter assistência técnica no Estado de Goiás ou
Distrito Federal, via concessionária da marca cotada, a qual não poderá estar
localizada num raio superior a 500 km do município.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO RECEBIMENTO
Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal 8.666/93;
Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso II, alínea “b”, do dispositivo legal
supracitado. É ressalvada ao Órgão Gerenciador a devolução do objeto da presente Ata
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de Registro de Preços, se estes não estiverem dentro das especificações exigidas na
licitação conforme especificações neste Pregão Eletrônico em especial o seu ANEXO
I. A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros documentos indica tão
somente o recebimento da mesma pelo Órgão Gerenciador, sendo sua confirmação
definitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na nota fiscal, relatórios
ou outros documentos que se fizer necessário.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PAGAMENTO
Em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da nota fiscal, e
conforme a liberação dos recursos do convênio, acompanhada da certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e
à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários
relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único
do artigo 11 da Lei Federal n.º 8.212/1991, às contribuições instituídas a título de
substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de
Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos
citados, a Prefeitura aguardará a regularização por parte da contratada, iniciando-se
novo prazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Alvorada do Norte
fará o devido pagamento mediante depósito bancário. Deverá constar da nota fiscal o
nome do banco, agência e o N° da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros
dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. O Município de Alvorada do
Norte poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,
indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei
ou nos termos do Pregão Eletrônico n° 003/2018. Nenhum pagamento será efetuado a
beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem
que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDICÕES GERAIS A SEREM
ATENDIDAS
A beneficiária da Ata deverá obedecer às seguintes exigências:
- Fornecer veículos de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;
- Os veículos cotados devem ser novos (zero km), de qualidade.
- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as
especificações constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva
proposta, obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor quanto às condições dos
veículos entregues;
- Efetuar a troca imediata do objeto desta ata, que estiver fora das especificações
contidas na proposta, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem
qualquer ônus para a adquirente.
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A beneficiária da Ata ficará obrigada a:
- Entregar o objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ata;
- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do
objeto contratado.
- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia
autorização da Administração da Prefeitura Municipal de Alvorada do Norte.
- Manterem durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no
momento da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão
ou entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá
acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:
 Advertência; 

 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em
caso de recusa do 1.º colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços; 

 Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento
incompleto ou em atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes
sobre o valor estimado da contratação, além do desconto do valor
correspondente ao fornecimento não realizado pela beneficiária da Ata,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados
oficialmente; 

 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à
Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos; 
Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o
contraditório e ampla defesa.
A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de
outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais
perdas e danos causados à Administração.
As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem
efetuados à beneficiária da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a
cobrança judicialmente.
As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam
estas administrativas ou penais, previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações.
Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:
a) greves;
b) epidemias;
c) cortes frequentes de energia elétrica e água;
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d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de
acesso às mesmas;
f) acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais;
g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos
contratados diretamente pelo Município.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO CONTRATO
Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no
parágrafo 4º do artigo 62 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituílos os seguintes instrumentos:
a) este Edital com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;
c) as Notas de Empenho e;
d) a Ata de Registro de Preços.
Se o classificado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da
Nota de Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro
licitante, observada a ordem de classificação, para substituí-la em igual prazo e nas
mesmas condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis previstas neste Edital.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico Nº 003/2018 e a proposta da
empresas classificada em ordem crescente respectivamente, no certame supra
numerado. Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições
constantes das Leis nº 10520/2002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Alvorada do Norte - GO., com renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas
desta licitação.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de
lida, será assinada pelos representantes das partes, Órgão Gerenciador e a beneficiária
da Ata.
Alvorada do Norte, <DATAINICIOVIGENCIA>.
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Nilson Vitorino de Souza
Gestor / Secretário Municipal de Saúde - Autoridade Competente
RG n°
FORNECEDOR/NOME/REPRESENTANTE>
Empresa: NOME
CNPJ: Nº
Beneficiária da Ata

Esta Minuta de Ata de Registro de Preços se encontra examinado e aprovado por esta
Assessoria Jurídica.
Em ______/_______/_________

___________________________________________
ASSESSOR JURÍDICO – OAB-_____ - Nº: _______
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ANEXO 03 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO

1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
1.1. Sociedades Comerciais em Geral: Contrato social e suas alterações;
1.2. Sociedades Anônimas: Ata da Assembleia Geral que aprovou o estatuto social
em vigor e a ata da Assembleia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas
por meio de publicação legal.
Observações:
a) Na apresentação do estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se
houver, deverá constar além da denominação social, a identificação do ramo de
atividade da empresa, que deverá ser compatível com o objeto licitado.
2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
2.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os
créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c"
do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.º 8.212/1991, às contribuições
instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;
2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos
Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva
com efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma
da lei;
2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos
Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de
Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do
Município sede do licitante na forma da lei;
2.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela
Caixa Econômica Federal – CEF.
2.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a
apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil,
2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa
(CNDT), nos termos
do artigo 642- A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
5.452, de 1º de maio de 1943.
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3. PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
3.1. Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida
pelo cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 90 (noventa)
dias da data marcada para início da disputa.
4. PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Para fins de comprovação de qualificação técnica:

4.1 - Apresentar catálogo com ficha técnica do veículo e transformação do
item ofertado para a licitação;
4.2 - Comprovante de capacidade técnica (CCT) referente à marca/modelo
ofertada na licitação e Certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT)
referente à marca e modelo do veículo ofertado pelo licitante;
4.3 - Atestados de Capacidade Técnica da empresa que participara da
licitação referente ao objeto da licitação “Ambulância”.
4.4 - Deverão apresentar laudo: Flamabilidade para atender o Contran
498/2014 no que se refere a revestimentos internos não metálicos do
compartimento de atendimento para os seguintes itens: Isolamento
Térmico, Revestimento de parede lateral, revestimento do teto, do piso, das
portas;
4.5 - Laudo Técnico de Ensaio Estrutural do conjunto da Maca retrátil,

conforme especificada no descritivo, tendo como objetivo testar a
viabilidade de aplicação do equipamento realizando testes de resistência,
mais próximo da real utilização do mesmo, conforme Normas: ABNT NBR
14.561/2000 – BRASIL, DIN EM 1865/Dezembro 1999, BS EM 1789/2000,
AMD STANDARD 004, conforme especificada no descritivo.

5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
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5.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7°
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o
inciso V do art. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de
1999, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO 06.
5.2. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou
contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, podendo ser utilizado o
modelo do ANEXO 04.
5.3. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação,
emitida pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, podendo ser
utilizado o modelo do ANEXO 05.
5.4. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo
representante legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO 07.

5.5. Declaração de Elaboração independente de Proposta, emitida pelo proponente,
assinada pelo representante legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do
ANEXO 12.
6. Documentos matriz/filial: Os documentos apresentados deverão estar em nome do
licitante responsável pelo fornecimento com o número do CNPJ e endereço respectivo.
6.1. Se o licitante responsável pelo fornecimento for à matriz, todos os documentos
deverão estar em nome da matriz.
6.2. Se o licitante responsável pelo fornecimento for à filial, todos os documentos
deverão estar em nome desta.
7. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Equipe de
Apoio, mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicação em órgão
de imprensa oficial ou impresso de sítios oficiais do órgão emissor.
8. As certidões e/ou certificados obtidos via Internet poderão ser apresentados em
originais ou fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio
correspondente.
9. As declarações emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser
firmadas por representante legal da empresa.
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10. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação em
desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.
11. Não será desclassificada a empresa (micro/pequeno porte) que apresentar
documentação com a data de validade vencida, conforme estabelecido no Artigo
42 e seguintes da Lei Complementar 123/2006 de 15 de dezembro de 2006.
11.1. Caso qualquer dos participantes (micro/pequena empresa ou profissional)
apresente Certidão ou documento com a data de validade expirada, será
concedido prazo de 05 (cinco) dias, contados do momento em que o proponente
for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período para que a
situação seja regularizada, tudo conforme Lei Complementar 123/2006 de
15/12/2006 com as alterações da Lei Complementar n.º 147/2014.
11.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º da Lei
Complementar 123/2006 de 15 de dezembro de 2006, implicará decadência do
direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei
8666/93, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à administração convocar os
licitantes remanescentes na ordem de classificação, para assinatura do contrato,
ou revogar a licitação.
12. Toda a documentação apresentada deverá estar em pleno vigor. Os documentos
que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos pelo período de 60
(sessenta) dias da data da emissão, à exceção de disposição em contrário estabelecida
neste Edital.
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ANEXO 04 – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico Nº 003/2018,
instaurado por este município, que não estamos impedidos de licitar ou contratar
com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_______________, em __________ de ____________ de _______.

(Assinatura do Representante Legal da Empresa
Proponente). (apontado no contrato social ou procuração com
poderes específicos).

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.
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ANEXO 05 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as
penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação
no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
(Local e Data)
______________________________________________
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.
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ANEXO 06 – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não
possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em
observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.
(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)
OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes
deverá declarar essa condição.
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ANEXO 07 – DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018

________(nome da empresa)________________________________, inscrita no CNPJ
sob o nº_____________________________, por intermédio de seu representante legal
o (a) Sr
(a) ____________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade
nº
________________________e do CPF nº ___________________, DECLARA, para
efeito de participação no processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018, da
Prefeitura Municipal de Alvorada do Norte, que não mantém em seu quadro societário
ou emprega cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou
estatutário, de direção e de assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao
Departamento de Finanças, Compras e Licitações do Município da Prefeitura Municipal
de Alvorada do Norte.

(Local e Data)
______________________________________________
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.
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ANEXO 08 - CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO
Ao Município de Alvorada do Norte
Prezados Senhores,
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018 – Carta-Proposta de Fornecimento.
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados,
conforme Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.
* Descrição detalhada do objeto oferecido, mencionando quaisquer outras informações
que se fizerem necessárias.
1.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL
REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E
CPF: ENDEREÇO e
TELEFONE:
AGÊNCIA e Nº DA CONTA
BANCÁRIA
ENDEREÇO
ELETRÔNICO

2.
CONDIÇÕES GERAIS
2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a
presente licitação.
PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total, de acordo com o Anexo 01 do Edital.
A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do
pregão.
PROPOSTA: R$ (Por extenso)
2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno
fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.),
cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.
LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
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ANEXO 09 – Modelo de declaração de enquadramento em regime de
tributação de Micro empresa ou empresa de pequeno porte . (Na hipótese do
licitante ser ME ou EPP)

(Nome da empresa), CNPJ / MF nº, sediada (endereço completo) Declaro (amos) para
todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de
Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC
123/2006.

___________________________________________________________________
Local e data
___________________________________________________________________
Nome e nº da cédula de identidade do declarante
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ANEXO 10 - Ficha Técnica Descritiva do Objeto (inicio do Pregão).
Número do edital:
Órgão comprador:
Marca do produto:
Especificação do produto:
Número do Item:
Preço unitário e total do Item:
Valor total da Proposta:
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital):
Preço inicial para o item (em R$):
Prazo de Garantia:
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório (edital).
Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte (ME/EPP)]
Data:
Locais de Assistência Técnica: Responsável Técnico / Endereço / Telefone / E-mail:
Nota: Quando a marca do produto identificar o Licitante, poderá o mesmo
usar a indicação de: “Marca Própria”

41

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
Avenida: Dona Gercina Rodrigues de Miranda, S/N – Nova Ipiranga - Fone: (62) 3421-1369 - CEP: 73950-000
E-mail / Licitação: convenios@alvoradadonorte.go.gov.br – Site: http://www.alvoradadonorte.go.gov.br

Processo Administrativo nº 8801 / 2018
Edital - Pregão Presencial nº 003 / 2018 - SRP

ANEXO 11
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE
LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES
Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)
Nome:(Razão Social)
Endereço:
Complemento

Bairro:

Cidade:

UF

CEP:

CNPJ/CPF:

Inscrição estadual:

RG

Telefone comercial:

Fax:

Celular:

E-mail:

Representante legal:
Cargo:

Telefone:

Ramo de Atividade:
1.

Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta
sua adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento,
em conformidade com as disposições que seguem.

2.

São responsabilidades do Licitante:
i. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais
de negócios dos quais venha a participar;
ii. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação
exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
iii. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais
e nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e
Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
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iv. designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações,
conforme Anexo I; e
v. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
3.

O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação
implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do
Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões
do Brasil.

4.

O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança
bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições
definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da
Bolsa de Licitações e Leilões.

5.

(cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O
Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo
qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro,
para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu
interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto:
i.

declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no

Edital;
ii. apresentar lance de preço;
iii. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro;
iv. solicitar informações via sistema eletrônico;
v. interpor recursos contra atos do pregoeiro;
vi. apresentar e retirar documentos;
vii. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
viii. assinar documentos relativos às propostas;
ix. emitir e firmar o fechamento da operação; e
x. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do
presente mandato, que não poderá ser substabelecido.
Corretora:
Endereço:
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CNPJ:

6.

O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido
ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa,
sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou
decorrentes de negócios em andamento.
Local e data:

Assinatura:_______________________________________________________
(reconhecer firma em cartório)
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Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto)

Indicação de Usuário do Sistema

Razão Social do Licitante:
CNPJ/CPF:
Operadores
1 Nome:
CPF:
Telefone:
Fax:
2 Nome:
CPF:
Telefone:
Fax:
3 Nome:
CPF:
Telefone:
Fax:

Função:
Celular:
E-mail:
Função:
Celular:
E-mail:
Função:
Celular:
E-mail:

O Licitante reconhece que:
i. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao
sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma
responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso
indevido;
ii.o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa,
mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
iii.a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser
comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e
iv.

o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e
transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem,
assumindo-os como firmes e verdadeiros; e

v.

o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de
inadimplentes da Bolsa, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA.
Local e data:
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Responsável:_____________________________________________________
Assinatura:_______________________________________________________
(reconhecer firma em cartório)
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ANEXO 12
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018 - SRP
Processo Administrativo nº _____/2018
___________________________________ (representante do licitante), portador da
Cédula de Identidade / RG nº ____________ e do CPF nº ____________, como
representante devidamente constituído de _________________________ (identificação
do licitante), inscrita no CNPJ nº ____________, para fins do disposto no Edital da
presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal
Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de
maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de
fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar
ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
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qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.

Município de _________________________, em ___ de_____________ de 2018.

________________________________________
(assinatura do representante legal do Licitante)
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ANEXO 13 (MINUTA DE CONTRATO)
CONTRATO Nº ___/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/____ - SRP
TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE FAZEM ENTRE SI O FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORADA DO NORTE E A EMPRESA
___________________.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORADA DO NORTE, com personalidade
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 10.701.551/0001-36, com
sede na Rua Francisco Mota Lima, S/N, Praça Eurias Vieira, Centro, CEP 73.950-000,
Alvorada do Norte – GO, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representado pelo seu Gestor, Sr. Nilson Vitorino de Souza, portador do RG nº
_________ SSP/___, inscrito no CPF sob o nº _________________, e a empresa
____________________________________,
com
sede
na
_____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________________,
doravante denominado CONTRATADA, representada neste ato por Sr(a)
_____________________, portador(a) do RG nº ___________, inscrito no CPF nº
____________________, firmam o presente termo de contrato, cuja celebração foi
autorizada nos autos do processo administrativo concernente à licitação na modalidade
Pregão Eletrônico nº 003/2018 - SRP.
Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato
em harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie,
especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, doravante
denominada Lei, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e
irrestritamente, às suas estipulações.
CLÁUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO)
1.1 - A Contratada se obriga a entregar aquisição de veículo modelo furgão,
adaptado para ambulância do tipo “A” – simples remoção, 0km, conforme
especificações constantes do anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA do edital.

CLÁUSULA SEGUNDA (DO VALOR)
2.1 - O valor deste contrato é de R$ _________ (______________________________),
correspondendo ao produto definido descrito na cláusula primeira e para a totalidade do
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período mencionado na cláusula quinta, conforme classificação final do Contratado
constante na ata da sessão do pregão eletrônico, devidamente juntada nos autos do
referido processo.
2.2 - A Contratante poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte
e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o
disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.
2.3 - O preço ofertado pela empresa não poderá ser reajustável, exceto nas hipóteses
devidamente comprovadas, das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65
da Lei n. º 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA (DA DESPESA)
3.1 - A despesa do contrato neste exercício correrá à conta dos seguintes Códigos de
Despesa, do orçamento da Prefeitura Municipal de Alvorada do Norte:
10.302.0210-2.037 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Elemento
de despesa: 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente; conforme recursos do
Programa Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde,
Processo: 25000.082750/2018-50, Proposta: 5200801712191030770 / FUNDO
NACIONAL DE SAÚDE / MINISTÉRIO DA SAÚDE, recursos no valor de R$ 80.000,00.
CLÁUSULA QUARTA (DO PAGAMENTO)
4.1 - A Contratante pagará o Contratado em até 30 (trinta) dias após a entrega do
veículo, apresentação e aceitação da Nota Fiscal correspondente ao item fornecido e
de acordo com as especificações do objeto deste contrato.
4.2 - No documento fiscal deverá constar o número do Contrato, número do
Processo Licitatório, sob pena da devolução do documento e veículo, que será
encaminhado à Secretaria de Finanças, que, após processá-lo, encaminhará para a
Tesouraria, para que seja efetuado o pagamento da mesma.
4.3 - O pagamento será feito através de boleto de cobrança bancária, crédito em conta
corrente a ser fornecida pelo Contratado, ou cheque nominal a seu favor, a ser retirado
na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Alvorada do Norte.
4.4 - Qualquer erro ou omissão, ocorridos na documentação fiscal enquanto não
solucionado pelo CONTRATADO ensejará a suspensão do pagamento.
4.5 - A Prefeitura Municipal de Alvorada do Norte reserva-se o direito de descontar
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dos pagamentos devidos à CONTRATADA, os valores correspondentes às multas que
eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas constantes deste
Edital.
4.6 - Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida
quanto aos preços propostos.
CLÁUSULA QUINTA (DO PRAZO)
5.1 - O presente contrato terá vigência de até o término da garantia dos produtos
e/ou no mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.
CLÁUSULA SEXTA (DO PRAZO E LOCAL DA ENTREGA)
6.1 - A Contratada deverá fornecer o produto em até 30 (trinta) dias úteis a contar da
autorização.
6.2 - A entrega deverá ser feita em horários de expediente, no Pátio da Prefeitura
Municipal de Alvorada do Norte, localizado a Avenida Dona Gercina Rodrigues de
Miranda, S/N, Nova Ipiranga, Alvorada do Norte - GO, por conta e risco da empresa
vencedora, e deverá estar obrigatoriamente acompanhada do competente documento
fiscal, devidamente discriminado o produto e respectivos valores.
6.3 - O departamento competente providenciará a conferência do veículo e a
conformidade das suas especificações de acordo com as exigências constantes neste
edital. Havendo alteração quanto às especificações, o produto deverá ser substituído
em um prazo máximo de 03 (três) dias úteis do comunicado, sob pena da aplicação
das sanções cabíveis.
6.4 - A empresa licitante vencedora deverá fornecer manual para o produto, bem como
todos os itens necessários para o seu bom funcionamento, sem nenhum ônus para a
municipalidade.
CLÁUSULA SÉTIMA (DA GARANTIA)
7.1 - A licitante vencedora se compromete e dar garantia mínima do veículo e
equipamentos fornecidos, de 01 (um) ano.
CLÁUSULA OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO)
8.1 - São obrigações do Contratado:
a) Manter as mesmas condições de habilitação;
b) Comunicar qualquer ocorrência anormal, que impeça o fornecimento do
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objeto contratado;
c) Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos
os atos e comunicações formais;
d) Fornecer o veículo dentro dos padrões de qualidade exigidos pelo
CONTRAN e com prazos de validade em vigor;
e) Fornecer o veículo de acordo com todas as especificações contidas no
Anexo I Termo de Referência;
f) Obedecer o prazo de entrega estipulado na cláusula Sexta.

CLÁUSULA NONA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE)
9.1 - São obrigações da Contratante:
a) Fornecer todos os dados e especificações necessárias ao completo e correto
fornecimento do objeto;
b) Comunicar ao Contratado, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas,
das necessidades supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito
cumprimento do objeto deste instrumento;
c) Efetuar os pagamentos nos prazos estipulados no contrato;
d) Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA (DAS PENALIDADES)
10.1 - Ao Contratado, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções
previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:
10.1.1 - O atraso injustificado na execução do serviço, compra ou obra, sem prejuízo do
disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa
de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e
b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.
10.1.2 - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra, poderão ser
aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:
a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não
cumprida; ou
b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade
e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal
10.520/02
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10.2 - As multas referidas neste item poderão serão cobradas na forma da lei nº.
8.666/93.
10.3 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando
cabíveis. A penalidade de multa, poderá ser aplicada de forma isolada ou
cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais
créditos que tenha em face da Contratante.
10.4 - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu
pagamento não elide a responsabilidade do Contratado por danos causados à
Contratante.
10.5 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias
úteis contados da data da intimação do interessado.
10.6 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias
úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA RESCISÃO)
11.1 - O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da
Lei Federal nº 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das
sanções previstas naquela Lei e no Edital.
11.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (DA CESSÃO OU DA
TRANSFERÊNCIA)
12.1 - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou
transferência, no todo ou em parte.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (DAS RESPONSABILIDADES)
13.1 - O Contratado assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se,
também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou
subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou
a terceiros na execução deste contrato.
13.2 - O Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações
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vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e
decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade
caberão, exclusivamente ao Contratado.
13.3 - O Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de
seus empregados, prepostos ou subordinado.
13.4 - O Contratado manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de
habilitação e qualificação que lhe foram exigidos na licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS)
14.1 - Constituirá encargo exclusivo do Contratado o pagamento de tributos, tarifas,
emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de
seu objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO)
15.1 - Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a
Contratante providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no
prazo de vinte dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA (DO FORO)
16.1 - O Foro do contrato será o da comarca de Alvorada do Norte/GO, excluído
qualquer outro.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 03 (três) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
Alvorada do Norte - GO, ___ de ______ de 2018.
Fundo Municipal de Saúde de Alvorada do Norte / Nilson Vitorino de Souza
Gestor / Secretário Municipal de Saúde - CPF n°
Contratante
FORNECEDOR/NOME/REPRESENTANTE>
Empresa: NOME
CNPJ: Nº
Contratada
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Testemunhas:
1.________________________
Nome
CPF

2._______________________
Nome
CPF

Esta Minuta de Contrato se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria
Jurídica.
Em ______/_______/_________

___________________________________________
ASSESSOR JURÍDICO – OAB-_____ - Nº: _______
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