PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 158/2022

REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 025/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
AMBULÂNCIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SACRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA-BA.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 - REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA – Estado da Bahia, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, por
determinação da Exmª. Srª. Prefeita LUCIANA SOUSA MACHADO RODRIGUES, torna público, para
conhecimento das empresas interessadas que será realizada licitação, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”, sob o regime de execução por preço unitário, regido
pela Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 10.024/19, de 20 de setembro de 2019, e pelo
Decreto Municipal n° 248/2021 de 17/03/2021, Lei Complementar n.º 123/2006, com aplicação subsidiária
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, além das demais disposições legais aplicáveis, e pelas
condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos. O Pregão será realizado em sessão pública
online por meio de recursos de tecnologia da informação – internet, através do site www.licitacoes-e.com.br,
constante da página eletrônica do Banco do Brasil.
RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS:
Início de acolhimento das propostas: ......................................................................dia 21/09/2022, às 17:00h.
Abertura das propostas: .............................................................................................dia 05/10/2022, às 09:00h.
Início da disputa: .........................................................................................................dia 05/10/2022, às 09:30h.

Modo De Disputa: Será adotada a disputa em modo o aberto e fechado, conforme os critérios definidos no
art. 33 do Decreto n.º 10.024/2019.
Consultas: Observando o prazo legal, interessados poderão formular consultas por e-mail, informando o
número da licitação, por meio do endereço: licitacao@novavicosa.ba.gov.br
Referência de tempo: Para todas as referências de tempo será considerado o horário de Brasília – DF, e
para efeitos de contagem de prazo será considerada hora útil o intervalo entre as 08h às 18h, sem
interrupções.
Cópia deste Edital, seus anexos e eventuais alterações estarão, a partir da data da publicação de seu
resumo em Diário Oficial, à disposição no site do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br) para todos os
interessados.
Outras informações sobre a licitação serão prestadas pelo Pregoeiro e equipe de apoio da Prefeitura de
Nova Viçosa, situado Av. Oceânica, n.º 2.994, Bairro Abrolhos I, CEP 45920-000, Nova Viçosa/BA.
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1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preço para futura e eventual aquisição de ambulâncias
para suprir as necessidades da Secretária de Saúde do Município de Nova Viçosa-Ba, conforme
especificações e quantitativos indicados no processo Administrativo nº 101/2022 e nos anexos deste edital.
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas as exigências constantes neste
Edital e seus anexos.
2.2. Estarão impedidos de participar da presente licitação:
2.2.1. Os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração Municipal de Nova Viçosa, cujo
conceito abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito
privado sob o seu controle e as fundações por ela instituídos ou mantidos, no prazo e nas condições do
impedimento;
2.2.2. Os interessados que tenha sido declarado inidôneos pela Administração Municipal, Estadual ou
Federal, o que abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito
privado sob o seu controle e as fundações por ela instituídos e mantidos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja reabilitado perante a autoridade que aplicou a penalidade;
2.2.3. Os interessados que estiver em regime de falência, concordata, dissolução, liquidação ou concurso
de credores;
2.2.4. Empresas em forma de consórcio.
2.2.5. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
2.2.6. Estrangeiros que não estejam autorizados a comercializar no País;
2.2.7. Servidores de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, inclusive Fundações instituídas
e/ou mantidas pelo Poder Público, por si ou por interposta pessoa, direta ou indiretamente, como licitante
neste processo licitatório;
2.2.8. Empresa isoladamente responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor
do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
3. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E EFETIVA PARTICIPAÇÃO
3.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor
de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtida junto às Agências do Banco do Brasil S.A.
sediadas no País.
3.2. O credenciamento se dará por intermédio da atribuição de chave de identificação e/ou senha individual.
3.3. O credenciamento será pessoal e intransferível para acesso ao sistema. O usuário credenciado será
responsável por todos os atos praticados nos limites de suas atribuições e competências.
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3.4. O credenciamento implica em responsabilidade legal do usuário e na presunção de sua capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao pregão.
3.5. 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 ao Banco do Brasil S.A., ao provedor do
sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.6. 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.
3.7. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.
3.8. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
3.9. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E
FORMULAÇÃO DOS LANCES:
4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edita (Item 7 e subitens), proposta inicial com a descrição do objeto
ofertado e o preço (item 05 e subitens), até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
4.1.1. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de
lances.
4.2. Na data e horário determinados no preâmbulo deste edital, as propostas serão abertas para disputa de
lances. A sessão pública do pregão eletrônico será realizada conforme data e horário determinado
igualmente no preâmbulo, momento em que ocorre a divulgação das propostas de preços recebidas,
passando o Pregoeiro a avaliar sua aceitabilidade.
4.2. 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 através do sistema.
4.3. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
4.4. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real pelo sistema,
do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.
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4.5. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro,
quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.
4.5.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico
será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes, através de mensagem
eletrônica no campo “mensagens”, próprio do site licitacoes-e ou outro meio eletrônico, divulgando data e
hora da reabertura da sessão.
4.5.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5. DA PROPOSTA INICIAL
5.1. A proposta de preços inicial deverá ser informada e anexada em campo especifico, exclusivamente por
meio do Sistema Eletrônico (licitações-e), com observância as disposições do Termo de Referência,
conforme do Anexo III, sob pena de desclassificação.
5.1.1. A proposta inicial deve ser formulada contendo as informações e dados da empresa, devidamente
assinada por seu representante legal, conforme especificações do Anexo III, contendo as seguintes
informações e elementos:
a) Planilha contendo preços unitários e totais expressos em moeda corrente nacional em algarismos e por
extenso, já inclusos todos os tributos, fretes, seguros e quaisquer outras despesas inerentes ao objeto
licitado.
I – Caso a proposta apresente mais de dois algarismos (centavos) serão considerados, tão somente, os
dois primeiros.
II - No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão esses últimos e, entre
preços unitários e totais, os primeiros.
b) Inclusão de todas as despesas que influam no valor final, tais como: despesas com custo, fretes, seguros,
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais (ICMS e outros), e parafiscais, obrigações
sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos;
c) Indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
d) Qualificação completa do representante da empresa que assinará o futuro contrato.
e) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste pregão
eletrônico;
f) Cotação de todos os itens que compõem o objeto da presente licitação, ou do(s) lote(s), sob pena de
desclassificação integral da proposta.
g) Declaração do licitante de que está desimpedida de licitar e/ou contratar com a Administração direta e
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo, inclusive, as entidades
com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele
instituídas ou mantidas;
h) Declaração formal de que a empresa se encontra habilitada para participar do certame.
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5.2. Qualquer elemento que possa identificar a licitante antes da disputa de lances, importará na sua
desclassificação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
5.3. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante
a sessão pública.
5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão eletrônico.
5.5 O licitante é responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
5.6 O licitante deverá apresentar as declarações elencadas nas alíneas ‘e’, ‘f’, ‘g’ e ‘h’ do subitem 5.1.1 do
edital no campo informações adicional da proposta no momento do cadastramento sob pena de
desclassificação.
5.7 A qualquer momento o Pregoeiro poderá desclassificar os licitantes que descumprirem as exigências
contidas no edital, podendo rever seus atos a qualquer tempo desde que justificados.
5.8 As informações contidas na proposta dos licitantes não poderão ser divulgadas pelos mesmos antes da
disputa.
5.9 Todas as transações do presente processo deverão ser realizadas por meio do sistema licitações-e.
5.10 Informações adicionais só serão aceitas via e-mail quando solicitadas pelo pregoeiro.
5.11 Na anexação da proposta o licitante deverá declarar expressamente junto com as declarações
solicitadas no item 5.6 a declaração informando que sua proposta não foi divulgada, discutida, ou
compartilhada no todo ou em parte com nenhum outro licitante participante do processo, sob pena de
desclassificação.
5.12 As informações contidas na proposta vinculam-se ao contrato.
5.13 Os preços apresentados na proposta inicial não poderão sofrer aumento no momento do
realinhamento das propostas.
5.14 A marca e modelo dos PRODUTOS deverão ser informadas na planilha contida na proposta.
6. FORMULAÇÃO DE LANCES / JULGAMENTO
6.1. Neste Pregão o modo de disputa adotado é o aberto e fechado, conforme os critérios definidos no art.
33 do Decreto n.º 10.024/2019.
6.2. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), os licitantes deverão encaminhar lances, exclusivamente
através do sistema eletrônico, sendo que os demais licitantes serão imediatamente informados do
recebimento da proposta e do seu respectivo valor.
6.3. Para julgamento, será adotado o critério de MENOR PREÇO POR LOTE, observados os prazos para
fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais
condições definidas neste Edital.
6.3.1. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, para cada lote (QUANDO APLICÁVEL), observando
o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
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6.3.2. O intervalo (R$) de diferença entre os lances deverá ser obedecido de acordo com planilha abaixo,
tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta.
LOTES
01
02

O intervalo (R$) de diferença entre os lances
R$ 500,00
R$ 500,00

6.3.3. Não se aplica os intervalos disposto no item 6.3.2 para o caso de lance de desempate técnico previsto
no art. 44 da Lei Federal nº123/2006.
6.4. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado no sistema.
6.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e
registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.
6.6. Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em tempo real do valor
do menor lance registrado, vedados a identificação do seu detentor.
6.7. 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.
6.8. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a 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.
6.9. A etapa de lances não permite registro de valores iguais, contudo no momento do registro da proposta
inicial, esta situação pode ocorrer. Ao finalizar a etapa do tempo aleatório, caso não tenha ocorrido lances
para o item e se verifique a existência de propostas com valores iguais, o desempate será processado pelo
próprio sistema.
6.10. No momento seguinte, será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação às
Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP.
6.10.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas
– ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta
mais bem classificada.
6.10.2. O sistema automaticamente avaliará se existem Microempresas - ME e/ou Empresas de Pequeno
Porte - EPP participando do item do pregão.
6.10.3. Se estas forem encontradas, então o sistema verificará se o preço por elas ofertado é até 5% (cinco
por cento) maior do que o da melhor empresa previamente classificado.
6.10.4. Constatada a ocorrência da hipótese descrita no subitem 6.10.3, a Microempresa – ME ou Empresa
de Pequeno Porte – EPP melhor classificada na fase de lances poderá ofertar proposta de preço inferior.
6.10.5. O lance de desempate deve obrigatoriamente ser menor do que o lance ofertado pela empresa
previamente classificada.

Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 025/2022 Página 7 de 68

6.10.6. O fornecedor terá no máximo 5 (cinco) minutos para ofertar o lance de desempate. Se assim não o
fizer, então o sistema passará para a próxima Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP
melhor classificada, desde que esta atenda aos critérios da Lei Complementar n. 123/06.
6.10.7. A Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP que oferecer um lance menor do que a
primeira empresa previamente classificada será a nova empresa classificada, sendo encerrada a fase do
desempate para o item, mesmo que ainda existam Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte –
EPP na mesma condição.
6.10.8. Decairá do direito de ofertar o lance a Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP
que não realizar este procedimento dentro dos 5 (cinco) minutos.
6.11. O disposto no item 6.10 e seus respectivos subitens não serão aplicados quando a melhor oferta
classificada tiver sido apresentada por uma Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP.
6.12. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retornando o
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
6.12.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão do Pregão
Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após a comunicação expressa aos participantes.
6.13. Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico
contrapropostas diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido
preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação.
6.13.1. Para fins de aceitação pelo Pregoeiro, a proposta final não poderá ultrapassar o valor estimado
pela Prefeitura de Nova Viçosa, inclusive no que tange aos valores unitários dos itens, e os
serviços/produtos/materiais ofertados deverão atender todas as condições do Edital e seus Anexos.
6.14. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes.
6.15. DA PROPOSTA VENCEDORA / PROPOSTA FINAL / PROPOSTA REFORMULADA
6.15.1.Encerrada a etapa de lances da sessão pública ou negociação com o pregoeiro, a licitante detentora
da melhor oferta deverá formular, de imediato, a respectiva Proposta de Preços (Conforme Anexo III),
contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado, recomposta em função do valor vencedor e
negociações (se for o caso), devendo ser anexada ao sistema no prazo máximo de 2 (duas) horas após
solicitação do Pregoeiro, sob pena de decair do direito do licitante de ser declarado vencedor, sem prejuízo
das sanções previstas neste Edital.
6.15.1.1. A proposta deve ser reformulada em papel timbrado, contendo as informações e dados da
empresa, devidamente assinada por seu representante legal, conforme especificações do Anexo III, e com
observância as seguintes disposições:
6.15.1.2. A proposta final deverá respeitar os limites de preços máximos estabelecidos para cada item
contido nas planilhas do Anexo III, sob pena de desclassificação.
6.15.1.2. Os itens de propostas que eventualmente contemplem produtos / serviços / materiais que não
correspondam às especificações contidas na planilha do ANEXO III deste Edital serão desconsideradas.
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6.15.2. Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente:
a) Marcas / Modelo dos produtos, preços unitários e totais / ou percentual de desconto ofertado (se for o
caso), expressos em moeda corrente nacional em algarismos e por extenso, já inclusos todos os tributos,
fretes, seguros e quaisquer outras despesas inerentes ao objeto licitado.
I – Caso a proposta apresente mais de dois algarismos (centavos) serão considerados, tão somente, os dois
primeiros.
II - No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão esses últimos e, entre
preços unitários e totais, os primeiros.
b) Inclusão de todas as despesas que influam no valor final, tais como: despesas com custo, fretes, seguros,
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais (ICMS e outros), e parafiscais, obrigações
sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos;
c) Indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
d) Qualificação completa do representante da empresa que assinará o futuro contrato.
e) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste pregão
eletrônico;
f) Cotação de todos os itens que compõem o objeto da presente licitação, ou do(s) lote(s), sob pena de
desclassificação integral da proposta.
g) Declaração do licitante de que está desimpedida de licitar e/ou contratar com a Administração direta e
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo, inclusive, as entidades
com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas
ou mantidas;
h) Declaração formal de que a empresa se encontra habilitada para participar do certame.
6.15.5. Poderão ser admitidos, pelo Pregoeiro, erros de natureza formal, desde que não comprometam o
interesse público e da Administração, e que sua correção não acarrete majoração no preço ofertado.
6.15.6. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em
vigor.
6.16. SERÃO REJEITADAS AS PROPOSTAS QUE:
6.16.1. Sejam incompletas, isto é, não contenham informações suficientes que permitam a perfeita
identificação do objeto licitado.
6.16.2. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou
seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro, conforme artigo 48 da Lei 8.666/93.
6.17. DAS AMOSTRAS
6.17.1. Não serão exigidas amostras.
7. DA HABILITAÇÃO
7.1. Recomenda-se que os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados de forma
legível, numerados em ordem sequencial, conforme as seguintes disposições:
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7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
7.2.2. Prova de Regularidade de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Seguridade
Social (INSS);
7.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual sede do licitante;
7.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante;
7.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante
apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
7.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
7.3. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes do certame deverão declarar sua
condição conforme informações no presente edital.
7.3.1. Às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que apresentarem restrição na comprovação de
regularidade fiscal será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventual Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de
Negativa.
7.3.2. Para fins de utilização do benefício assegurado no item 7.3.1, a empresa deverá apresentar toda a
documentação fiscal, ainda que a referida certidão esteja com prazo vencido.
7.3.3. O prazo assegurado no subitem 7.3.1 terá como termo inicial o momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração.
7.3.4. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 7.3.1 implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções administrativas previstas no artigo 81, da Lei Federal no
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para a assinatura da ata, ou revogar a licitação.
7.4. HABILITAÇÃO JURÍDICA
7.4.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no
caso de sociedades civis.
7.4.2. Documentos de identificação todos os sócios ou da diretoria em exercício.
7.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
7.5.1. Declaração de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as informações
e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
7.5.2. Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado,
compatível em características técnicas, quantidades e prazos com o objeto licitado.
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7.5.2.1. Os atestados devem conter produtos similares aos lotes que esteja concorrendo.
7.5.2.2. Os atestados deverão ser apresentados constando as seguintes informações da emitente: papel
timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento,
bem como conter objeto e o período da contratação.
7.5.2.2.1. Caso o atestado apresentado não demostre os elementos de identificação exigidos no item
anterior, o licitante DEVERÁ informá-los por meio de declaração acostado ao mesmo, para fins de diligência,
caso seja necessário.
7.5.2.3. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da Concorrente
ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sócios ou diretores da
Concorrente.
7.5.3. Alvará da sede da licitante dentro do prazo de validade.
7.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA:
a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor judicial competente da
sede do licitante.
a.1) No caso de sociedade civil não registrada na Junta Comercial, deverá ser apresentada Certidão
Negativa de Execução Patrimonial da sede ou domicílio da Licitante.
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional - CRP, fornecido pelo Conselho
Regional de Contabilidade em nome do contabilista responsável pela confecção do documento, com termos
de abertura e encerramento devidamente registrados na Junta Comercial do domicílio ou sede da empresa,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da
data de apresentação da proposta.
b.1) A comprovação de que trata o inciso acima, deverá ser feita através de cópias de referências do livro
diário (número do livro, termo de abertura e encerramento), inclusive cópias autenticadas das folhas onde
contenham o balanço patrimonial e demonstrativos contábeis extraídas deste Livro, com evidência e
registro na Junta Comercial ou publicação na imprensa, de acordo com a personalidade jurídica da empresa
licitante.
b.2) As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Contabil Digital (SPED), deverão comprovar
a documentação acima apresentando o Livro Digital com o Termo de autenticação, termos de abertura e
encerramento.
b.3) Se necessária a atualização do Balanço e do capital social, deverá ser apresentado juntamente com
os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.
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b.4) As empresas com menos de um ano de exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item
mediante apresentação de balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o
caso, e devidamente registrado na Junta Comercial.
b.5) A boa situação financeira de que trata o item acima, será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral –
ILG e Índice de Liquidez Corrente – ILC, resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:
ILG=ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
ILC=ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = Ativo Circulante
Passivo Circulante

≥ 1,0

≥ 1,0

IET= INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL = Exigível total ≤ 0,70
Ativo total
b.6) As fórmulas em apreço deverão ser apresentadas em memorial de cálculos, devidamente assinadas
pelo representante da empresa e pelo contador responsável pela sua elaboração.
b.7) O Micro empreendedor individual fica dispensado da apresentação dos documentos elencados nos
itens 7.6 b) e alíneas b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 e b.6.
7.7. Cumprimento do dispositivo Constitucional
7.7.1. Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado (s) com menos de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da constituição Federal de 1998.
7.8. Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos
da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para
matriz e todas as filiais.
7.9. Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital e transcorrida a fase de análise da
documentação, o licitante será declarado vencedor, sendo homologado o procedimento e adjudicado o objeto
da licitação pela autoridade competente.
7.10. Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade
jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou inidoneidade, em
razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento.
7.11. As certidões deverão ser apresentadas dentro do respectivo prazo de validade. Caso não conste prazo
de validade no corpo da certidão, considerar-se-á o prazo de 60 (sessenta) dias da data de emissão.
7.12. Os documentos apresentados para habilitação são definitivos, não sendo admissível substituição ou
posterior inclusão de documentos, com exceção do disposto no subitem 7.4.1.
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7.13. O licitante vencedor que deixar de apresentar qualquer dos documentos exigidos ou apresentar
documento com prazo expirado, será julgado inabilitado.
7.14. Se o licitante desatender as exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade conforme a ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração
de uma proposta que atenda ao Edital.
8. DO ENVIO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS
8.1. Após o comunicado do Pregoeiro, o licitante deverá encaminhar os ORIGINAIS OU CÓPIAS
AUTENTICADAS, VIA SEDEX ou outro meio que lhe for conveniente, no prazo máximo de 02 (dois) dias,
sob pena de decair do direito do licitante de ser contratado, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
8.1.1. Os Documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada
por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.
8.2. Também deverá ser enviado o original da proposta impressa assinada, com o último lance ofertado no
certame, conforme disposições do item 6.15.
8.3. No prazo máximo de 02 (dois) dias úteis o licitante deverá comprovar a postagem dos documentos
com o ENCAMINHAMENTO DO CÓDIGO RASTREADOR OU OUTRO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
da sua postagem, para o emaillicitacao@novavicosa.ba.gov.br .
8.3.1. Os documentos deverão ser encaminhados aos cuidados do PREGOEIRO para o seguinte endereço:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Av. Oceânica, n.º 2.994, Bairro Abrolhos I, CEP 45920-000, Nova Viçosa/BA,
Destinatário: Sr. Cristiano Xavier Gomes.
9. DO VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO
9.1. O valor máximo fixado para a presente licitação é sigiloso conforme estabelece art. 15º do Decreto
10.024/19.
9.1.1. Para fins de aceitação pelo Pregoeiro, a proposta final não poderá ultrapassar o valor estimado pela
Prefeitura de Nova Viçosa.
10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
10.1. Impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 03 (três) dias úteis anteriores a data
fixada para abertura da licitação, por meio do e-mail indicado no preâmbulo deste edital.
10.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de 02 (dois) dias úteis.
10.1.2. Deferida a impugnação do ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.
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10.2. Ao final da sessão pública, depois de declarado o vencedor, o proponente que desejar recorrer contra
decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões
imediatamente em até 15minh (quinze minutos), sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três)
dias, devendo anexar ao sistema do licitacoes-e (mesmo local de anexação da proposta reformulada). Os
interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a correr
do término do prazo do recorrente.
10.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recorrer
e a adjudicação ao vencedor do certame.
10.4. Os recursos contra decisões do Pregoeiro referente à habilitação ou inabilitação do licitante e
julgamento das propostas terão efeito suspensivo e deverão respeitar os ditames legais previstos no artigo
109, §2º, da Lei Federal nº. 8.666/93 e no artigo 4º, XVIII a XXI, da Lei Federal nº 10.520/02 e no Decreto
Municipal n.º 8807/2017.
10.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.6. Havendo recurso, o Pregoeiro apreciará os mesmos e, caso não reconsidere sua posição, caberá à
autoridade máxima competente, a Prefeita Municipal, a decisão em grau final.
10.6.1. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento mediante publicação na
imprensa oficial.
10.7. Não serão conhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal, subscrito por
representante não habilitado legalmente, ou não identificado no processo para responder pelo proponente.
10.8. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro,
até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via internet, no endereço indicado no edital.
11. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
11.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
homologará e adjudicará o objeto ao vencedor, podendo revogar a licitação nos termos do artigo 49 da Lei
Federal n º 8.666/93 e suas alterações posteriores.
12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (Anexo IV - Minuta)
12.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 02 (dois) dias, contados a partir
da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se
nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
12.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da
Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante meio eletrônico,
para que seja assinada e devolvida para o endereço indicado no item 8.2.1, no prazo de 01 (um) dia, a
contar da data do envio do e-mail.
12.3. Como condição para o fornecimento, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de
habilitação, prestar as informações solicitadas pela Prefeitura Municipal de Nova Viçosa, dentro dos prazos
estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes deste Edital.
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12.3.1. Para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverá manter todas as
condições de habilitação, reapresentando todas as certidões de regularidade exigidas por ocasião da
licitação.
13. DA CONTRATAÇÃO
13.1. Terá o adjudicatário o prazo de 02 (dois) dias, contados a partir da data de sua convocação, para
assinar o contrato sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital.
13.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da
Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante meio eletrônico,
para que seja assinada e devolvida para o endereço indicado no item 8.2.1, no prazo de 01 (um) dia, a
contar da data do envio do e-mail.
13.3. Para celebração do contrato o licitante deverá manter todas as condições de habilitação,
reapresentando todas as certidões de regularidade exigidas por ocasião da licitação.
13.4. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor, que
tenham servido de base à Licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
14. DO PAGAMENTO
14.1. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo o fornecedor informar o
número do banco, da agência e conta bancária, ou através de banco credenciado, a critério da
Administração.
14.2. O pagamento devido pelo Município será efetuado até 30 (trinta) dias após apresentação da nota fiscal
devidamente atestada pelo setor requisitante, conforme minuta do contrato.
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1. Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este contrato correrão por conta
das dotações orçamentárias e elementos de despesa inseridos na Minuta do Contrato.
16 - DAS PENALIDADES E SANÇÕES
16.1. A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para
fornecimento do objeto adjudicado, sujeitando-se as penalidades constantes nos artigos 86 e 88 da Lei
8.666/93 e suas alterações, dentre elas a suspensão do direito de licitar pelo período de 24 (vinte e quatro)
meses.
16.1.2 Para os efeitos do art. 88 da Lei nº 8.666/93, fica estabelecida a multa cominatória de 2% (dois por
cento) sob o valor GLOBAL da proposta apresentada, a ser aplicada em caso de infringência de qualquer
das cláusulas contratuais celebradas, no presente instrumento e/ou da proposta apresentada;
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16.1.3 Pelo não fornecimento do objeto licitado após assinatura do contrato, multa de 2% (dois por cento)
do valor do contrato, e nessa hipótese, poderá ainda o Município de Nova Viçosa revogar a licitação (ou
rescindir o contrato) ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazer o
fornecimento do objeto, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
16.2. Multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso na entrega programada, incidente sobre o valor
da quantidade que deveria ser entregue. A partir do 16º décimo sexto dia de atraso será considerado como
inexecução parcial e a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia inexecução total do ajuste, incidindo sobre estas
as multas estabelecidas nos subitens a seguir:
16.2.1. Multa de 2% (dois por cento) por inexecução parcial do ajuste, calculada sobre o valor da parcela
inexecutada, inclusive por entregar o produto em desconformidade com o exigido no Edital e seus
respectivos anexos.
16.2.1.1. Quando o tipo de embalagem e/ou rotulagem do produto estiver em desacordo com o solicitado,
além da troca do produto pela licitante, que será aceita uma única vez, no prazo de 10 (dez) dias corridos,
a contar da data da intimação/notificação, sem qualquer ônus para o Município.
16.2.2. Multa de 5% (cinco por cento) por inexecução total do ajuste, calculada sobre o valor do contrato ou
Ordem de Fornecimento respectiva.
16.3. Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do produto entregue, que será aplicada após
regular processo, nos seguintes casos:
16.3.1. Quando na análise sensorial, o produto apresentar características alteradas e/ou quando na
reanalise técnica, o produto apresentar distorções em relação ao estabelecido na ficha técnica, além da
troca do produto pela licitante, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data da
notificação/intimação, sem qualquer ônus para o Município.
16.3.2. Quando apurado por laudo, o produto apresentar alguma diferença em suas características físicoquímicas, além da troca da mercadoria pela licitante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data da
intimação/notificação, sem qualquer ônus para o Município.
16.3.3. Quando apurado por laudo, a análise microscópica e/ou toxicológica do produto comprovar a
presença de sujidades, parasitas e larvas ou substâncias estranhas à sua composição, além da troca da
mercadoria, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data da notificação/intimação, sem qualquer
ônus para o Município, 16.3.4. Quando apurado por laudo, a análise microbiológica e/ou toxicológica do
produto comprovar a presença de substâncias nocivas à saúde, contaminação e/ou deterioração, sem
prejuízo da apuração da responsabilidade civil e criminal, perante os Órgãos de Defesa do Consumidor.
16.3.5. Nesta hipótese, o produto será posto à disposição do Órgão de Fiscalização Federal, Estadual ou
Municipal competente, para que o mesmo disponha sobre sua retirada e destinação, devendo a licitante
providenciar a sua substituição, responsabilizando-se por todas as despesas relativas ao transporte e
armazenamento do produto.
16.4. Nos casos acima descritos, se a licitante efetuar a troca do produto, sem nele perdurar as
irregularidades anteriormente constatadas, pode a Administração, mediante justificativa expressa, dispensar
a aplicação das referidas penalidades. 16.5. Se a infração cometida se caracterizar de má-fé ou causar
prejuízos ao abastecimento efetuado pela Prefeitura Municipal de NOVA VIÇOSA, poderá esta impor àquela
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a pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Poder Público ou propor à autoridade
competente, a declaração de inidoneidade, pelo período de até 02 (dois) anos.
16.6. No caso de troca do produto na forma estabelecida nos subitens anteriores, a licitante assumirá a
responsabilidade pelos custos de armazenagem, que incluem: transporte, carga, descarga, estocagem e
movimentação, relativos ao período em exame, que deverão ser pagos pela licitante através da Guia de
Arrecadação própria, emitida pela Prefeitura Municipal de Nova Viçosa. Nenhum pagamento será efetuado
à Contratada até que seja atestado o novo recebimento do produto.
16.7. As multas são independentes entre si e a aplicação de uma não exclui a das outras, sendo descontadas
do respectivo pagamento, através da retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos valores
apurados.
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. O proponente vencedor será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução da obrigação, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
17.2. As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a
segurança da contratação.
17.3. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
17.4. A Administração reserva-se o direito de transferir o prazo para o recebimento e abertura das propostas
descabendo, em tais casos, direito à indenização pelos licitantes.
17.5. A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do licitante, com todos
os termos e condições deste Edital e das cláusulas contratuais já estabelecidas.
17.6. A autoridade competente, para determinar a contratação, poderá revogar a licitação em face de razões
de interesse público derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa,
mediante ato escrito e fundamentado.
17.7. O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura de Nova Viçosa,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no presente edital e no contrato e das
demais cominações legais.
17.7. Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Viçosa - BA, excluindo qualquer outro, por mais privilegiado
que seja ou venha a se tornar, para dirimirem-se eventuais litígios oriundos do presente Edital.
18. ANEXOS DESTE EDITAL:

Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 025/2022 Página 17 de 68

Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto Constitucional (Declaração de menor);
Anexo III – Modelo Carta de Apresentação da Proposta + Planilhas Orçamentárias;
Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preços;
Anexo V – Minuta do Contrato;
Anexo VI – Modelo de Procuração;
Anexo VII – Modelo de Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo VIII – Modelo de declaração de pleno conhecimento as disposições do edital.

.
Nova Viçosa/BA, 12 de setembro de 2022.

______________________________
Jonatha Conceição Correa
Assessor de Secretaria
Mat. 303214

Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 025/2022 Página 18 de 68

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 – DO OBJETO
A presente licitação tem por objeto a Abertura de Processo Licitatório, com base na Lei 8.666/93, visando
Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de Ambulâncias, a fim de atender as necessidades
Secretária de Saúde do Município de Nova Viçosa-Ba, vide Termo de Referência.
1.1.

DA JUSTIFICATIVA:

O Município de Nova Viçosa-BA, tem como atribuição dentre outras, propiciar ao município adequado atendimento
nas suas unidades de saúde, bem como, de maneira que suas equipes de Saúde desempenhem da melhor forma
suas funções operacionais de forma a atender o princípio da eficiência, a qualidade e o interesse da população em
geral.
A Prefeitura Municipal de Nova Viçosa-Ba necessita da Aquisição Ambulâncias para suprir as necessidades da
Secretaria de Saúde do Município a fim de atender a demanda do município, visto que o serviço de transporte de
pacientes vem crescendo a cada ano, sendo necessário adquirir novas viaturas, para garantir o translado dos usuários
atendidos nas unidades de saúde. Principalmente para os casos de urgência, que são encaminhados para os níveis
secundários e terciários de Atenção Hospitalar de nossas referências.
Informamos que o município possui uma ampla demanda no transporte de pacientes para tratamento fora do
município, destacando-se: Teixeira de Freitas, Eunápolis, Vitória, Teófilo Otoni e Salvador (Fonte: sistema próprio de
informação). Salientamos que, com aquisição de outras ambulâncias, facilitará o acesso as incumbências públicas,
humanização e melhorias na qualidade dos serviços oferecidos a população do município.
A Licitação em análise se faz conveniente e oportuna ao interesse público, tendo em vista a busca continua da
qualidade na prestação dos serviços públicos, tentando preserva-lo de uma forma íntegra, prezando a saúde e
integridade dos seus usuários.
Sendo assim, a escolha pelo Sistema de Registro de Preços, possibilita as Secretarias registrar os preços dos itens,
sempre de acordo com a realidade do mercado, para que, de acordo com suas necessidades, solicite ao fornecedor
cadastrado e vencedor dos produtos específicos, a entrega em quantidades variadas, evitando assim, desperdícios e
prejuízos ao erário público por compras em quantidades excessivas e desnecessárias;
Conforme apontado no artigo. 15 inciso II da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no Art. 3º inciso IV do Decreto
Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, a Administração (Secretaria de Assistência Social, Saúde e Educação)
está autorizada à, sempre que possível, utilizar de tal sistema para facilitar suas aquisições, garantindo agilidade na
entrega e evitando prejuízos ao erário público. Vejamos:
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Na CF em seu Artigo 196º, aponta para a saúde como "dever do Estado", estendendo a noção de dever como ações
e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde da população, o que, indefectivelmente, perpassa por
canais de aquisição de bens e/ou materiais para efetivação desta máxima.
A presente aquisição demonstra-se necessária para atender às necessidades da população de Nova Viçosa (BA),
pois os veículos locados encontram-se em pleno uso, e que os veículos novos servirão para atender melhor a
população resta oportuna a contratação em tela.
"Lei nº 8.666, de junho de 1993: art. 15º. As compras, sempre que
possível, deverão:
(...)
II – Ser processadas através de sistemas de registro de preços;
Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013:
Art. 3º. O sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas
seguintes hipóteses:
(...)
IV – Quanto, pela natureza do objeto, não possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela administração".

1.1.1 DA JUSTIFICATIVA DE AGRUPAMENTO EM LOTE:
a. A licitação, para a contratação de que trata o objeto deste Termo de Referência, em LOTES, nos moldes em
que se encontra, permite à Administração Pública uma maior economia com o ganho de escala, haja vista
que os licitantes poderão vir a ofertar preços mais competitivos, sem restringir a competitividade.
b. A opção de licitar em LOTE ao invés de ITEM dá-se em razão da economia de escala. Além disso, o
fornecimento, que compõem o objeto deste termo de referência, usualmente é comercializado no mercado
pelo mesmo fornecedor, dada a sua similitude. Dessa forma, mantém-se preservada a competitividade.
c. Justifica-se a decisão do lote objetivando sanar possíveis problemas de operacionalização de logística, caso
vários fornecedores vencessem os itens, a fim de sejam menorizadas as chances de interrupções no
fornecimento.
d. Considerando a natureza dos itens a serem adquiridos, conforme justificativas apontadas acima, respaldado
em entendimento pacificado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 5.260/2011-1ª Câmara e Acórdão
nº 861/2013 Plenário), e para priorizar a eficiência no Serviço Público, mostram-se pertinente a aquisição
dos itens.
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1.1.2. QUANTO AO OBJETO:
Os veículos deverão ser entregues livres de quaisquer ônus, e providos de todos os acessórios exigidos pelo Código
de Trânsito Brasileiro. Os objetos licitados deverão ter garantia mínima de 12 meses contados do seu recebimento
pelo Setor de Transportes do município de Nova Viçosa- Bahia.
Durante o período de garantia, a empresa vencedora garantirá à contratante a assistência técnica do objeto, fornecido
por concessionária autorizada pelo fabricante, preferencialmente situada na cidade de Nova Viçosa - Bahia.
As especificações dos veículos deverão ser idênticas ao exigido na Planilha abaixo:
LOTE 01 – VEÍCULO ADAPTADO PARA AMBULANCIA TIPO A

DESCRIÇÃO

UNID

VEÍCULO ADAPTADO PARA AMBULANCIA TIPO A , SIMPLES
REMOÇÃO, PARA SUPORTE BÁSICO, REMOÇÃO DE
PACIENTES SEM RISCO DE VIDA, ESPECIFICAÇÃO : VEICULO
ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA, FURGÃO ZERO QUILOMETRO,
ANO/MODELO ANO ATUAL COR BRANCO, MOTOR NO MINIMO
1.3, BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ÁLCOOL), COM NO MINIMO
4.384 MM DE COMPRIMENTO, 1.926 MM DE LARGURA E 1.900
MM DE ALTURA, COM DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS DE 2.717 MM,
TRANSMISSÃO MANUAL DE 05 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E
01 (UMA) A RÉ, 02 (DOIS) BANCOS DIANTEIROS, BANCO
TRASEIRO ESQUERDO PARA (DOIS), ACOMPANHANTES,
SUPORTE PARA CAIXA DE MEDICAMENTOS, CAIXA PLÁSTICA
PARA MEDICAMENTOS, COLCHONETE REVESTIDO COM
PLÁSTICO LAVÁVEL, DIVISÓRIA ENTRE A CABINE E O
UND
COMPARTIMENTO TRASEIRO COM JANELA DE COMUNICAÇÃO,
GRAFISMO: TIPOGRAFIA DE AMBULANCIA , JANELAS
LATERAIS, LUMINARIA INCADESCENTE, MACA RIGIDA PADRÃO
HOSPITALAR COM 03 (TRÊS) CINTOS DE SEGURANÇA,
PELICULA OPACA NOS VIDROS LATERIAS SINALIZADOR COM
SIRENE ELETROMECÂNICA CENTRAL LADEADA POR DUAS
LANTERNAS COM SISTEMA PISCA ? PISCA, SUPORTE DE SORO
E SANGUE LATERAL DIREITA PRÓXIMO AO TETO E À
CABECEIRA DA MACA, SUPORTE PARA CILINDROS DE
OXIGENIO DE SETE LITROS EM AÇO, AR CONDICIONADO NA
CABINE E PARA O PACIENTE, COM ITENS DE SERIE DO
VEICULO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO
CONTRAN. GARATIA DE 12 MESES

QUANT.

MARCA

V. UNIT

5

VALOR TOTAL DO LOTE 01
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V. TOTAL

LOTE 02 – VEICULO DIESEL ADAPTADO, PARA AMBULANCIA TIPO A.

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QUANT.

02

VEICULO DIESEL ADAPTADO, PARA AMBULANCIA TIPO A,
SIMPLES REMOÇÃO, AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO TIPO
- FURGÃO, COM CARROCERIA EM AÇO E ORIGINAL DE
FÁBRICA, LONGO, DE TETO ALTO, ZERO KM. MODELO MODELO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA, COM PORTA
LATERAL DESLIZANTE E PORTAS TRASEIRAS; DIMENSÕES:
COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO = 5.000 MM DISTÂNCIA MÍNIMA
ENTRE EIXOS = 3.200 MM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA =
1.400 KG COMPRIMENTO MÍNIMO DO SALÃO DE ATENDIMENTO
= 3.100 MM ALTURA INTERNA MÍNIMA DO SALÃO DE
ATENDIMENTO = 1.800 MM LARGURA INTERNA MÍNIMA = 1.700
MM LARGURA EXTERNA MÁXIMA = 2.200 MM (SEM O
RETROVISOR) MOTOR DIANTEIRO = 4 CILINDROS; TURBO COM
INTERCOOLER COMBUSTÍVEL = DIESEL, S 10 POTÊNCIA =
MÍNIMA 100 CV TORQUE = MÍNIMO 24 KGFM CILINDRADA
MÍNIMA = 2.000 CC, SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO = INJEÇÃO
ELETRÔNICA DIRETA; RODAS EM AÇO 6,5 X 16, PNEUS 226 X 65
R 16; CAIBRO MANUAL SEIS (6) MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA)
RÉ. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CAPACIDADE MÍNIMA
= 70 LITROS; FREIO E SUSPENSÃO: FREIO COM DUPLO
SISTEMA HIDRÁULICO, SERVO ASSISTIDO; FREIO A DISCO NAS
RODAS DIANTEIRAS, E A DISCO OU TAMBOR NAS RODAS
TRASEIRAS; SUSPENSÃO DIANTEIRA INDEPENDENTE, COM
BARRA ESTABILIZADORA; SUSPENSÃO TRASEIRA: O VEÍCULO
DEVERÁ ESTAR EQUIPADO COM CONJUNTOS COMPATÍVEIS
DE MOLAS, BARRAS DE TORÇÃO OU SUSPENSÃO
PNEUMÁTICA OU HIDRÁULICA. OS COMPONENTES DEVERÃO
POSSUIR UM DIMENSIONAMENTO QUE EXCEDA A CARGA
IMPOSTA EM CADA MEMBRO. PARA A MELHOR QUALIDADE DE
DIRIGIBILIDADE, AS MOLAS DO VEÍCULO DEVERÃO SER AS DE
MENOR DEFLEXÃO. SOMENTE SERÃO PERMITIDAS
CORREÇÕES APROVADAS PELO FABRICANTE DE CHASSI,
PARA COMPENSAR DEFLEXÕES INDEVIDAS ALÉM DAS
TOLERÂNCIAS PERMITIDAS. NÃO SERÃO PERMITIDAS
CORREÇÕES DEVIDO A DESBALANCEAMENTO. O VEÍCULO
DEVERÁ SER ENTREGUE BALANCEADO; E SUSPENSÃO
PNEUMÁTICA NO CASO DO VEÍCULO COM CHASSI, PARA
ASSEGURAR UMA CONDUÇÃO LEVE, ALTURA CONSTANTE DO
SOLO E VISAR A ESTABILIDADE NO TRANSPORTE DO
PACIENTE. OBS: O CONJUNTO DAS SUSPENSÕES DIANTEIRA
E TRASEIRA DEVERÁ PÁGINA 19 DE 39 POSSUIR
EFICÁCIA/EFICIÊNCIA SATISFATÓRIAS QUANTO À REDUÇÃO
DAS
VIBRAÇÕES/TREPIDAÇÕES
ORIGINADAS
DA
IRREGULARIDADE DA VIA DE CIRCULAÇÃO E/OU CARROCERIA,
REDUZINDO ADEQUADAMENTE, AS INJÚRIAS QUE POR

UND

3

MARCA
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V. UNIT.

V. TOTAL

VENTURA
VIESSEM
A
ACOMETER O
PACIENTE
TRANSPORTADO; DIREÇÃO - HIDRÁULICA E/OU ELÉTRICA. AR
CONDICIONADO - ACIONAMENTO MECÂNICO POR MEIO DE
POLIAS COM CAPACIDADE PARA REFRIGERAR OS
COMPARTIMENTOS DO VEÍCULO (A CABINE E O BAÚ),
DEVERÃO SER ORIGINAIS DE FÁBRICA; TRANSMISSÃO - A
PARTIR DE 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA MARCHA À
RÉ;
TRAÇÃO
PREFERENCIALMENTE
TRASEIRA.
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO COMPOR
CADA VEÍCULO ACESSÓRIOS BÁSICOS: HOMOLOGADOS PELA
FÁBRICA; TOMADA DE 12V; CABINE / CARROCERIA: A
ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÃO ORIGINAIS
DO VEÍCULO, CONSTRUÍDAS EM AÇO. EXCEPCIONALMENTE,
NOS VEÍCULOS COM TETO ORIGINAL COM FIBRA OU RESINA,
É INDISPENSÁVEL UM REFORÇO ESTRUTURAL ADICIONAL EM
AÇO PARA FINS DE AUMENTAR A SEGURANÇA DO VEÍCULO.
ALTURA INTERNA MÍNIMA DE 1.800 MM NO SALÃO DE
ATENDIMENTO (COMPARTIMENTO DE CARGA), COM
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 10 ( DEZ)
METROS CÚBICOS NO TOTAL, SERVIDO COM DUAS PORTAS
TRASEIRAS COM ABERTURA HORIZONTAL MÍNIMA EM DUAS
POSIÇÕES (DE 90 E 180 GRAUS OU 90 E 270 GRAUS), TENDO
COMO ALTURA MÍNIMA 1.650 MM, COM DISPOSITIVO
AUTOMÁTICO PARA MANTÊ-LAS ABERTAS, IMPEDINDO SEU
FECHAMENTO ESPONTÂNEO NO CASO DE O VEÍCULO
ESTACIONAR EM DESNÍVEL; DOTADA DE ESTRIBO SOB AS
PORTAS, PARA FACILITAR A ENTRADA DE PASSAGEIROS;
PORTA LATERAL DE CORRER, COM ALTURA MÍNIMA DE 1.320
MM; PORTAS EM CHAPA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM
POLIURETANO, COM FECHOS, TANTO INTERNO COMO
EXTERNO, RESISTENTES E DE ABERTURAS DE FÁCIL
ACIONAMENTO. ESSA PORTA DEVERÁ TER O REFORÇO QUE
GARANTA A QUALIDADE SEM QUE HAJA AUMENTO DE PESO
QUE COMPROMETA AS DOBRADIÇAS, CAUSANDO
DIFICULDADES NO FECHAMENTO DA PORTA COM O USO. O
SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA MANTER AS PORTAS TRASEIRAS
ABERTAS DEVERÁ TER UM REFORÇO PARA EVITAR QUE SE
RISQUE A LATARIA DO VEÍCULO COM O USO. A PORTA
DESLIZANTE LATERAL DEVERÁ TER UM REFORÇO ADICIONAL
NA PORÇÃO ONDE ESTÁ FIXADA A TRAVA DA PORTA, PARA
EVITAR DANOS À LATARIA COM O USO; NA CARROCERIA, O
REVESTIMENTO INTERNO ENTRE AS CHAPAS (METÁLICAEXTERNA E LAMINADO- INTERNO) SERÁ EM POLIURETANO,
COM ESPESSURA PÁGINA 20 DE 39 MÍNIMA DE 4 CM, COM
FINALIDADE DE ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO, NÃO
DEVENDO SER UTILIZADO PARA ESTE FIM FIBRA DE VIDRO OU
ISOPOR; A INTERCOMUNICAÇÃO ENTRE A CABINE E O SALÃO
DE ATENDIMENTO DEVERÁ SE DAR POR MEIO DE JANELA NA
DIVISÓRIA,
DESCRITA
POSTERIORMENTE
NAS
ESPECIFICAÇÕES DE DESIGN INTERNO; DEVERÁ SER DOTADA
DE DEGRAU OU ESTRIBO PARA ACESSO AO SALÃO DE
ATENDIMENTO NA PORTA TRASEIRA E NA PORTA LATERAL DA
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AMBULÂNCIA SEMPRE QUE A DISTÂNCIA DO SOLO AO PISO DO
SALÃO DE ATENDIMENTO FOR MAIOR QUE 50 CM PARA
ENTRADA DA MACA; A ALTURA INTERNA DO VEÍCULO DEVERÁ
SER ORIGINAL DE FÁBRICA, SEM QUE SEJA ALTERADA A
PARTE CONSTRUTIVA DA AMBULÂNCIA E O PNEU ESTEPE
DEVE SER ACONDICIONADO DE MODO A NÃO ESTAR
ACONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO; CAPAS
REMOVÍVEIS ADICIONAIS DE REVESTIMENTO DOS BANCOS EM
COURO SINTÉTICO LAVÁVEL (NAPA OU SIMILAR) NA COR
PRETA; GRADE PROTETORA DO MOTOR/CÁRTER,
DEVIDAMENTE FIXADA NA PARTE INFERIOR EXTERNA DO
MOTOR; GANCHO PARA REBOCAMENTO DIANTEIRO, ORIGINAL
DE FÁBRICA, E NORMATIZADO DE ACORDO COM O CONTRAN;
E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO
CONTRAN E EM CONFORMIDADE COM O PROCONVE. SISTEMA
ELÉTRICO: O VEÍCULO DEVERÁ SER FORNECIDO
PREFERENCIALMENTE COM UM ÚNICO ALTERNADOR,
ORIGINAL DE FÁBRICA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 AH,
14 VOLTS, PARA ALIMENTAR O SISTEMA ELÉTRICO DO
CONJUNTO. DEVERÁ HAVER UM SISTEMA QUE BLOQUEIE
AUTOMATICAMENTE O USO DA BATERIA DO MOTOR PARA
ALIMENTAR O COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO E
ASLUZES ADICIONAIS DE EMERGÊNCIA, QUANDO O VEÍCULO
ESTIVER COM O MOTOR DESLIGADO; TODOS OS CIRCUITOS
ELÉTRICOS DEVEM SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES
PRINCIPAIS OU DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE PROTEÇÃO À
CORRENTE (DISJUNTORES AUTOMÁTICOS OU MANUAIS DE
REARMAÇÃO) E DEVEM SER DE FÁCIL REMOÇÃO E ACESSO
PARA INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO; ILUMINAÇÃO: A
ILUMINAÇÃO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DO
VEÍCULO DEVE SER DE DOIS TIPOS: NATURAL - MEDIANTE
ILUMINAÇÃO FORNECIDA PELAS JANELAS DO VEÍCULO
(CABINE E CARROCERIA), COM VIDROS JATEADOS COM TRÊS
FAIXAS TRANSPARENTES NO COMPARTIMENTO DE
ATENDIMENTO. ARTIFICIAL - DEVERÁ SER FEITA POR, NO
MÍNIMO, QUATRO LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, COM
DIÂMETRO MÍNIMO DE 20 CM, EM BASE ESTAMPADA EM AÇO
INOXIDÁVEL,
LÂMPADAS
HALÓGENAS
DE
DUPLA
INTENSIDADE,
COM
LENTE
EM
POLICARBONATO
TRANSLÚCIDO, COM ACABAMENTO CORRUGADO PARA
DIFUSÃO DA LUZ, DISTRIBUÍDAS DE FORMA A PÁGINA 21 DE 39
ILUMINAR TODO O COMPARTIMENTO DO PACIENTE, SEGUNDO
PADRÕES MÍNIMOS ESTABELECIDOS PELA ABNT. DEVERÁ
POSSUIR, TAMBÉM, DUAS LUMINÁRIAS COM FOCO DIRIGIDO
SOBRE A MACA, COM LÂMPADAS DICROICAS COM POTÊNCIA
MÍNIMA DE 50W; E A ILUMINAÇÃO EXTERNA DEVERÁ CONTAR
COM HOLOFOTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, COM
FOCO DIRECIONAL EM 180 GRAUS. SISTEMAS DE OXIGÊNIO: O
VEÍCULO DEVERÁ POSSUIR UM SISTEMA FIXO DE OXIGÊNIO,
ALÉM DE SER ACOMPANHADO POR UM SISTEMA PORTÁTIL DE
OXIGENAÇÃO; TODOS OS COMPONENTES DESSE SISTEMA
DEVERÃO RESPEITAR ÀS NORMAS DE SEGURANÇA
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(INCLUSIVE VEICULAR) VIGENTES E APLICÁVEIS. O SUPORTE
DO CILINDRO NÃO PODERÁ SER FIXADO POR MEIO DE
ARREBITES. VENTILAÇÃO: ADEQUADA VENTILAÇÃO DO
VEÍCULO DEVERÁ SER PROPORCIONADA POR JANELAS E AR
CONDICIONADO; CLIMATIZAÇÃO DO SALÃO DE ATENDIMENTO
DEVERÁ PERMITIR O RESFRIAMENTO E O AQUECIMENTO;
TODAS AS JANELAS DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO
DEVERÃO PROPICIAR VENTILAÇÃO, DOTADAS DE SISTEMA DE
ABERTURA E FECHAMENTO; O COMPARTIMENTO DO
MOTORISTA DEVERÁ SER FORNECIDO COM O SISTEMA
ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI PARA AR
CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO,
AQUECEDOR
E
DESEMBAÇADOR; E PARA O COMPARTIMENTO DO PACIENTE,
DEVERÁ SER FORNECIDO UM SISTEMA DE AR
CONDICIONADO, AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO NOS TERMOS
DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561. BANCOS: TODOS OS BANCOS,
TANTO DA CABINE QUANTO DO SALÃO DE ATENDIMENTO,
DEVEM TER PROJETO ERGONÔMICO, SENDO DOTADOS DE
ENCOSTO ESTOFADO, APOIO DE CABEÇA E CINTO DE
SEGURANÇA DE TRÊS PONTAS. NO BANCO, NA LATERAL DO
SALÃO DE ATENDIMENTO, O CINTO PODERÁ SER SOMENTE
ABDOMINAL; NO SALÃO DE ATENDIMENTO, PARALELAMENTE
À MACA, UM BANCO LATERAL ESCAMOTEÁVEL, TIPO BAÚ,
REVESTIDO EM CURVIM, DE TAMANHO QUE PERMITA O
TRANSPORTE DE TRÊS PACIENTES ASSENTADOS OU UMA
VÍTIMA IMOBILIZADA EM PRANCHA LONGA, DOTADO DE TRÊS
CINTOS DE SEGURANÇA E QUE POSSIBILITE A FIXAÇÃO DA
VÍTIMA NA PRANCHA LONGA AO BANCO. A PRANCHA LONGA
DEVE SER ACONDICIONADA COM SEGURANÇA SOBRE ESSE
BANCO COM SISTEMAS DE FIXAÇÃO QUE IMPEÇAM SUA
PÁGINA 22 DE 39 MOVIMENTAÇÃO. O ENCOSTO DO BANCO
BAÚ DEVERÁ TER, NO MÁXIMO, 70 MM DE ESPESSURA. ESSE
BANCO TIPO BAÚ DEVE CONTER UM ORIFÍCIO, COM TAMPA,
NA BASE INFERIOR, QUE PERMITA ESCOAMENTO DE ÁGUA
QUANDO DA LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE SEU INTERIOR; E
NA CABECEIRA DA MACA, LOCALIZADO ENTRE A CABINE E A
MACA, AO LONGO DO EIXO DESTA, DEVERÁ HAVER UM BANCO
NAS MESMAS CARACTERÍSTICAS DOS BANCOS DA CABINE,
COM CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL, DE PROJETO
ERGONÔMICO, EM NÍVEL E DISTÂNCIA ADEQUADA PARA
PERMITIR QUE UM PROFISSIONAL DE SAÚDE, OFEREÇA
CUIDADOS À VÍTIMA INCLUINDO ACESSO A VIAS AÉREAS E
QUE POSSUA UM SISTEMA DE GIRO E TRAVAMENTO QUE
PERMITA TANTO A VISUALIZAÇÃO DA TRASEIRA DO VEÍCULO
BEM COMO A DIANTEIRA. MACA: MACA RETRÁTIL,
TOTALMENTE
CONFECCIONADA
EM
DURALUMÍNIO;
INSTALADA
LONGITUDINALMENTE
NO
SALÃO
DE
ATENDIMENTO; COM, NO MÍNIMO, 1.800 MM DE
COMPRIMENTO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE DE
180 KG, COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE DO
VEÍCULO; COM PÉS DOBRÁVEIS, SISTEMA ESCAMOTEÁVEL;
PROVIDA DE RODÍZIOS CONFECCIONADOS EM MATERIAIS
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RESISTENTES À OXIDAÇÃO, COM PNEUS DE BORRACHA
MACIÇA E SISTEMA DE FREIOS; PROJETADA DE FORMA A
PERMITIR A RÁPIDA RETIRADA E INSERÇÃO DA VÍTIMA NO
COMPARTIMENTO DA VIATURA, COM 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. ESSA 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, CONFIÁVEL E
RESISTENTE
AO
DESARMAMENTO
POR
VIBRAÇÕES/TREPIDAÇÕES; UMA VEZ DENTRO DO VEÍCULO,
ESSA MACA DEVE FICAR ADEQUADAMENTE FIXA À SUA
ESTRUTURA, IMPEDINDO SUA MOVIMENTAÇÃO LATERAL OU
VERTICAL QUANDO DO DESLOCAMENTO DO MESMO. QUANDO
MONTADA FORA DA AMBULÂNCIA DEVERÁ TER UMA ALTURA
MÁXIMA DE 1.100 MM; DEVERÁ TER UM ESPAÇO DE NO MÍNIMO
150 MM ENTRE A MACA E A PORTA TRASEIRA DA AMBULÂNCIA;
O SISTEMA QUE FIXA A MACA AO ASSOALHO DA AMBULÂNCIA
DEVERÁ SER MONTADO DE MANEIRA A PERMITIR O
ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS NO ASSOALHO ABAIXO DA MACA
EVITANDO-SE O SEU ACÚMULO; E ACOMPANHAM:
COLCHONETE, CONFECCIONADO EM ESPUMA OU SIMILAR,
REVESTIDO POR MATERIAL RESISTENTE E IMPERMEÁVEL,
SEM COSTURAS OU PONTOS QUE PÁGINA 23 DE 39 PERMITAM
ENTRADA DE FLUIDOS OU SECREÇÕES; DEMAIS
COMPONENTES OU ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA
PERFEITA UTILIZAÇÃO. . PRANCHAS DE IMOBILIZAÇÃO: UMA
(01) PRANCHA RÍGIDA EM POLIETILENO, LONGA, TAMANHO
ADULTO PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE VÍTIMAS
POLITRAUMATIZADAS OU COM SUSPEITA DE TRAUMA DE
COLUNA. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO DURÁVEL
E RESISTENTE, POLIETILENO, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL.
SINALIZAÇÃO ACÚSTICA E LUMINOSA DE EMERGÊNCIA:
SINALIZADOR VISUAL: FORMATO LINEAR, ARCO, OU SIMILAR
QUE PERMITA TOTAL VISUALIZAÇÃO EM UM ÂNGULO
APROXIMADO DE 180, SEM QUE HAJA PONTOS CEGOS DE
LUMINOSIDADE; INJETADO EM MÓDULO DE POLICARBONATO
NA COR CRISTAL (INCOLOR), AFIM DE NÃO GERAR PERDA DA
INTENSIDADE LUMINOSA, RESISTENTES A IMPACTOS E
DESCOLORAÇÃO COM TRATAMENTO UV, COM COMPRIMENTO
MÍNIMO DE 1.000 MM E MÁXIMO DE 1.305 MM, LARGURA MÍNIMA
DE 250 MM E MÁXIMA DE 500 MM E ALTURA MÍNIMA DE 50 MM
E MÁXIMA DE 150 MM; BASE EM ALUMÍNIO EXTRUDADO DE
ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. COMPOSTO POR, NO MÍNIMO,
90 LEDS VERMELHOS COM LENTE DIFUSORA DISTRIBUÍDOS
EM BLOCOS ÓPTICOS, EQUITATIVAMENTE POR TODA A
EXTENSÃO DA BARRA COM INTENSIDADE LUMINOSA DE 7000
MC (CATEGORIA ALTO BRILHO); SIRENE ELETRÔNICA
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COMPOSTA DE 01 (UM) AMPLIFICADOR DE 100 WATTS RMS DE
POTÊNCIA E UNIDADE SONOFLETORA ÚNICA EM FORMATO DE
U OU SIMILAR, COM DRIVE EMBUTIDO DENTRO DO CORPO DO
SINALIZADOR OU NO COMPARTIMENTO DO MOTOR, COM, NO
MÍNIMO, 4 (QUATRO) TIPOS DE SONS, GERANDO PRESSÃO
SONORA NÃO INFERIOR A 120 DB A 01 (UM) METRO DE
DISTÂNCIA. FARÓIS DE BUSCA (DE BECO): NAS LATERAIS
DIREITA E ESQUERDA DA BARRA SOBRE O TETO COM
LÂMPADA HALÓGENA OUA LED. ALIMENTAÇÃO EM 12V DE
CORRENTE CONTÍNUA, POTÊNCIA DE, NO MÍNIMO, 50 W E
CONSUMO MÁXIMO DE 4,5 A; MÓDULO DE CONTROLE ÚNICO
INSTALADO NO PAINEL DO VEÍCULO, QUE PERMITE
CONTROLAR TODO O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO (ACÚSTICO E
VISUAL). 03 SINALIZADORES PULSANTES INTERCALADOS, DE
CADA LADO DA CARROCERIA DA AMBULÂNCIA, SENDO DOIS
VERMELHOS E UM CENTRAL NA COR CRISTAL, COM
FREQÜÊNCIA MÍNIMA DE 90 FLASHES POR MINUTO; 02
SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMBULÂNCIA NA
COR VERMELHA, COM FREQÜÊNCIA MÍNIMA DE 90 FLASHES
POR MINUTO, OPERANDO MESMO COM AS PORTAS
TRASEIRAS ABERTAS E PÁGINA 24 DE 39 PERMITINDO A
VISUALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO
TRÂNSITO, QUANDO ACIONADO; DEVERÁ TER 02
SINALIZADORES ESTROBOSCÓPIOS INTERCALADOS NOS
FARÓIS DIANTEIROS E NAS LANTERNAS TRASEIRAS; DEVERÁ
TER SINALIZADOR ACÚSTICO DE RÉ COM DISPOSITIVO LIGADESLIGA. PINTURA E DISPOSIÇÕES GERAIS: A PINTURA
EXTERNA DEVERÁ SER NA COR BRANCA. PALAVRA
AMBULÂNCIA EM VINIL BRANCO REFLETIVO, INVERTIDO NO
CAPÔ. PALAVRA AMBULÂNCIA EM VINIL BRANCO REFLETIVO
NA TRASEIRA, CRUZES VERMELHAS NAS LATERAIS E VIDROS.

VALOR TOTAL DO LOTE 02

Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações mínimas constantes neste Termo de Referência.
a) A proposta das empresas deverá conter a marca, especificações técnicas, quantidade, o fabricante e a
procedência dos veículos oferecidos.
b) Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos
trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do
fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da licitante.
1.2. DOS CUSTOS:
Nos valores ofertados já deverão estar inclusos as despesas, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, e ainda
todas as despesas incidirem em razão da prestação de serviços.
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1.3. DO FORNECIMENTO:
O fornecimento dos veículos, deverão ser feitos no endereço abaixo relacionado, de acordo as especificações
descritas neste Termo de Referência e em consonância com a necessidade das Unidades de Saúde beneficiadas.
1.3.1 - O transporte dos veículos deverá ser realizado pela CONTRATADA em transporte apropriado, seguindo o
estabelecido na legislação que rege a matéria.
1.4 PRAZO DE ENTREGA:
O prazo de entrega será de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da assinatura da AFM (Autorização de
Fornecimento de Produto) e envio ao fornecedor.
1.4.1 – A entrega dos objetos da presente licitação deverá seguir rigorosamente os prazos estabelecidos pela
Secretaria de Saúde, especialmente em casos emergenciais quando o VEÍCULO deverá ser entregue em no máximo
05 (cinco) dias, a partir da solicitação.

1.5 ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:
• A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos VEÍCULOS ofertados,
deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta, que deverá ser elaborada no papel timbrado da empresa
contendo endereço completo, inclusive telefone para contato;
• Na proposta de preço deverá constar a descrição detalhada do material cotado, a quantidade solicitada, valor unitário
e total, validade, prazo para entrega, número da conta corrente, agência e nome do Banco para pagamento;
• A especificação do objeto devidamente discriminado conforme o Anexo I do presente Termo de Referência;
• Declaração de aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem
adotados pelo Contratante;
• Prazo da validade da proposta de 60 (sessenta) dias;
• Identificação da licitante, contendo razão social da proponente, endereço completo e nº da inscrição no CNPJ
(Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas);
• A oferta tem que ser firme e precisa, sem alternativa de preço ou qualquer outra condição que induza o julgamento
a ter mais de um resultado;
• No preço apresentado pela licitante, deverão estar computados todas as despesas incidentes, ônus e custos diretos
e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer impostos, taxas, tributos, encargos sociais,
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contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal, previdenciária e comercial, bem como as
relativas à legislação civil, indispensáveis à perfeita execução do objeto;
• Não será admitida mais de uma cotação para cada item.
1.6 QUANTO AO CONTEÚDO DAS PROPOSTAS:
• Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos veículos cotados, que estejam impressos
em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o português.
• Os veículos deverão ter prazo de garantia não inferior a 12 (doze) meses, a partir da data da entrega.
• Os documentos poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do
original, para que possa ser autenticada;
• A marca, o prazo de garantia, as características e, quando exigível, o modelo e a referência de cada um dos bens
ofertados deverão ser informados na proposta;
• A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra;
• Todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos
de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas
da internet impressas, onde o VEÍCULO ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou
escrita.
• O fornecedor está sujeito à fiscalização do VEÍCULO no ato da entrega e posteriormente, reservando-se a esta
Prefeitura Municipal, através do responsável, o direito de não receber o VEÍCULO, caso o mesmo não se encontre
em condições satisfatórias ou no caso de o VEÍCULO ser diverso daquele solicitado ou que não possua as
características oriundas do que consta no contrato.
• Caso o VEÍCULO seja entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos pelo solicitante e/ou em Contrato,
ou em quantidade inferior ao estabelecido, à empresa deverá substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 03 (três)
dias.
1.7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
Além das obrigações descritas no Edital e no Contrato, são ainda obrigações da contratada:
1.7.1. A CONTRATADA se compromete em fornecer todos os PRODUTOS necessários e descritos, com
especificações adequadas, com qualidade e demais especificações;
1.7.2. A CONTRATADA se compromete a garantir que seu pessoal se apresente, devidamente uniformizado e
portando crachá de identificação, em local visível com:* Nome completo; Foto 3 x 4 e Cargo;
1.7.3. Os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverão estar em perfeito estado de qualidade;
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1.7.4. A empresa vencedora deverá cumprir obrigatoriamente o prazo, salvo em caso de alterações solicitadas pela
Prefeitura, que deverão ser comunicadas num prazo não inferior a 48 horas antes da respectiva entrega;
1.7.5. As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério desta Prefeitura Municipal;
1.7.6. As despesas decorrentes de frete e transporte, descarregamento do PRODUTO no local designado, e quaisquer
outras despesas adicionais que incidam direta e indiretamente sobre a perfeita e integral execução do objeto, ora
contratado, correrão por conta e risco exclusivo da empresa vencedora, sem a inclusão posterior de qualquer custo
adicional, além daqueles apresentados na proposta de preços;
1.7.7. O fornecimento do PRODUTO deverá ser realizado com a adoção de todas as medidas relativas à proteção
dos trabalhadores e pessoas ligadas à atividade, observadas as normas e leis em vigor;
1.7.8. A empresa contratada deverá no tocante ao fornecimento e entrega do item objeto deste Certame, OBEDECER,
rigorosamente, todas as disposições legais pertinentes;
1.7.9. A Contratada deverá entregar todos os itens solicitados através da Autorização de Fornecimento, não
havendo pagamento em caso de entrega parcial até que ocorra o adimplemento total da obrigação;
1.7.10. Em caso de entrega parcial, será enviada Notificação extrajudicial para a Contratada, informando o ocorrido,
e considerar-se-á como inadimplemento contratual, tendo em vista a não entrega de todos os itens solicitados;
1.7.11. Se a nota fiscal não estiver de acordo com o entregue, será estabelecido um prazo de 1 a 3 dias úteis para
substituição da mesma por outra, contendo apenas os itens recebidos;
1.7.12. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do
código de defesa do consumidor (lei nº 8.078, de 1990);
1.7.13. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com
avarias ou violação ou ainda com data de validade não compatível com a solicitada pelo CONTRATANTE;
1.7.14. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
1.7.15. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
1.7.16. Efetuar o pagamento de impostos, taxas, tais como FGTS, INSS, dívida ativa da união, tributos federais, e
outras obrigações financeiras que incidam ou venham incidir sobre a entrega do objeto;
1.7.17. Responsabilizar-se pelo pagamento de perdas e danos causados à contratante ou a terceiros, por ato doloso
ou culposo de seus prepostos, independente de outras combinações contratuais e legais, desde que comprovado pela
contratante.
1.7.18. A CONTRATADA ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado.
1.8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
1.8.1. Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual;
1.8.2. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir a obrigação de fornecimento dentro
das normas do contrato;
1.8.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nos termos da contratação, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da
apresentação das Notas Fiscais. Sendo que o produto deverá ser sempre acompanhado da respectiva Nota Fiscal, e
com o aceite do Setor Competente deste Município de NOVA VIÇOSA - Bahia;
1.8.4. Notificar, por escrito, à Contratada da ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do contrato,
fixando prazo para a sua correção.
1.8.5. Documentar as ocorrências havidas na execução contratual;
1.8.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA;
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1.8.7. Prestar informações e esclarecimentos atinentes ao objeto contratual que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;
1.8.8. O setor competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação será a
Secretaria Municipal de Saúde, observado os artigos 67 a 76, da Lei Federal no 8.666/93.
1.8.9. Aplicar à CONTRATADA as sanções cabíveis:
No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com ao CONTRATANTE, as
sanções administrativas aplicadas à Contratada serão:
I – Advertência;
II – Multa;
III – Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração;
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, entre outras.
1.8.10 - A Contratada deverá justificar fundamentada, prévia e formalmente qualquer ocorrência que a leve a
descumprir os deveres estabelecidos neste Termo. A aceitação da justificativa ficará a critério do CONTRATANTE.
1.8.11. O Contratante não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de responsabilidade da Contratada para outras
entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
1.9. LOCAL DE ENTREGA DOS VEÍCULOS
1.9.1. Quantos aos objetos licitados deverão ser entregue no ALMOXARIFADO da Secretaria Municipal de Saúde Rua Marechal Castelo Branco, 1000 Castelo - Distrito Posto Da Mata, 45928-000 Nova Viçosa/BA. Horário de
Recebimento: segunda à quinta-feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 15:00h e às sextas-feiras das 08:00h às
12:00h.
1.9.2. Todos os veículos deverão atender rigorosamente às especificações solicitadas no Edital e seus Anexos. A
entrega fora das especificações indicadas implicará na recusa por parte da Secretaria, que os colocará à disposição
do fornecedor para substituição;
1.9.3. Os veículos deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante as
operações de transporte, carga e descarga, assinalando-se nas embalagens a procedência e demais características
que os identifiquem e os qualifiquem;
1.9.4. Não serão aceitos veículos cujo acondicionamento apresente sinais de violação;
1.9.5. A reparação ou substituição do VEÍCULO deverá ocorrer no prazo máximo de 03 (três) dias úteis sobre a recusa
dos mesmos. Esgotado esse prazo, a empresa será considerada em atraso e sujeita às penalidades cabíveis.
1.10. FISCAL DO CONTRATO
1.10.1 O fiscal de contrato estará designado no contrato de fornecimento.  A fiscalização de que trata este item não
exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora/contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de veículos e
equipamentos inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
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1.10.2. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representantes para acompanharem e fiscalizarem
a execução do objeto contratado, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
1.10.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do agente fiscalizador serão solicitadas à
autoridade competente do contratante, para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no Art. 67, §§ 1°
e 2° da Lei n° 8.666/93.
1.10.4 A Secretaria Municipal de Saúde de NOVA VIÇOSA - BA reserva-se o direito de não aceitar a execução dos
serviços contratados em desacordo com as especificações e condições constantes deste instrumento, podendo aplicar
as penalidades e sanções previstas ou rescindir o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da Lei Federal n°.
8.666/93.
1.11. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO
1.11.1 O procedimento dar-se-á com fundamentos nas Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002.

1.12 DA SUBCONTRATAÇÃO
Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
1.13. PARA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO:
1.13.1. Os interessados deverão apresentar os valores unitários e total, devendo a composição de preços considerar
todo o custo inerente ao serviço prestado, descritos neste Termo de Referência. O licitante contemplado deverá
apresentar a proposta de preços para análise dos custos e formação dos preços.
1.13.2 Nos valores cotados deverão estar inclusos todos os custos, inclusive transporte, embalagem, seguros, frete,
impostos, e quaisquer outros custos que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos objetos cotados.
1.14. DA FORMA DE PAGAMENTO
1.14.1. O pagamento será realizado mensalmente, em até 30 (trinta) dias após a emissão da Ordem de Fornecimento
e apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada.
1.15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – PENALIDADES:
1.15.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de
NOVA VIÇOSA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do
contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA
que:
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1.15.1.1- Apresentar documentação falsa;
1.15.1.2- Fraudar a execução do contrato;
1.15.1.3- Comportar-se de modo inidôneo;
1.15.1.4 - Cometer fraude fiscal; ou
1.15.1.5 - Fizer declaração falsa.
1.15.2. Para os fins do item 1.15.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo
único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
1.15.3 Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de
17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução parcial ou de inexecução
total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com
as multas definidas nos percentuais descritos abaixo e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes penalidades:
• Advertência;
• Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal
de NOVA VIÇOSA, por prazo não superior a dois anos;
• Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou
• Impedimento de licitar e contratar com o Município de NOVA VIÇOSA, ou nos sistemas de cadastramento
de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos;
1.15.4. Configurar-se-á a inexecução total, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA deixar de iniciar, sem
causa justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias contados da data estipulada para início da execução
contratual.
1.15.5 No caso de inexecução total do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta
por cento) do valor do contrato.
1.15.6 Configurar-se-á o retardamento da execução, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA, sem causa
justificada, deixar de iniciar, a qualquer tempo, a execução do contrato ou atrasar a entrega do objeto definido no
contrato.
1.15.7 No caso de cometimento das infrações elencadas no item acima, a CONTRATADA poderá ser sancionada
com multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento).
1.15.8 Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto, entre outras hipóteses, quando decorridos 20 (vinte) dias do
término do prazo estabelecido para a execução do contrato, houver fornecimento do objeto pela CONTRATADA, mas
não em sua totalidade.
1.15.9 No caso de inexecução parcial do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 20%
(vinte por cento) do valor total do contrato.
1.15.10 O contrato será rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos de inexecução parcial ou de
inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica.
1.15.11 A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em qualquer das
situações previstas na tabela 2 descrita a seguir.
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1.15.12 Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação
estabelecida nas tabelas seguintes:
TABELA 1
GRAU DA INFRAÇÃO
1
2
3

CORRESPONDÊNCIA % DO
VALOR TOTAL DO CONTRATO
1%
2%
3%

TABELA 2
ITEM
1
2

3
4
5

6
7
8
9
10

11

12

DESCRIÇÃO
GRAU
Manter empregado sem qualificação para a
1
execução dos serviços/fornecimentos
Fornecer informação falsa de
2
serviço/fornecimento ou substituição de
material licitado por outro de qualidade
inferior
Destruir ou danificar documentos por culpa
3
ou dolo de seus agentes
Recusar-se a executar
3
serviço/fornecimento determinado pela
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado
Permitir, por dolo ou culpa, situação que
3
crie ou aumente os riscos de ocorrência de
danos físicos, lesões corporais ou
consequências letais
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE
Substituir empregado que tenha conduta
2
inconveniente ou incompatível com suas
atribuições
Manter a documentação de habilitação
2
atualizada
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO
1
para controle de acesso de seus
empregados
Cumprir determinação formal ou instrução
2
complementar da FISCALIZAÇÃO
Apresentar, quando solicitado,
2
documentação fiscal e outros documentos
necessários à comprovação do
cumprimento dos demais encargos
trabalhistas
Entregar ou entregar com atraso ou
2
incompleta a documentação exigida na
Cláusula Décima – DA DOCUMENTAÇÃO
FISCAL
Entregar ou entregar com atraso os
2
esclarecimentos formais solicitados para

INCIDÊNCIA
Por empregado e por dia
Por ocorrência

Por ocorrência
Por ocorrência
Por ocorrência

Por empregado e por dia
Por item e por ocorrência
Por ocorrência
Por ocorrência
Por ocorrência e por dia

Por ocorrência e por dia de
atraso
Por ocorrência e por dia de
atraso
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sanar as inconsistências ou dúvidas
suscitadas durante a análise da
documentação exigida por força do
contrato.
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção
Individual) aos seus empregados e de
impor penalidades àqueles que se
negarem a usá-los
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e
seus anexos não previstos nesta tabela,
após reincidência formalmente notificada
pela unidade fiscalizadora.

13

14

2

Por empregado e por
ocorrência

3

Por item e por ocorrência

1.15.13 O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
1.15.4 Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
1.15.5 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE,
aquela será encaminhada para inscrição em dívida ativa;
1.15.6 O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais nele previstas, poderá ser rescindido
unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº
8.666/93.
1.16 – DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
1.16.1. O licitante detentor da proposta de menor preço, deverá apresentar, para fins de comprovação de habilitação,
conforme disposições contidas no edital.
1.17 – DO RECEBIMENTO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO
1.17.1 - O objeto contratado será recebido e fiscalizado da seguinte forma:
1.17.2 - Provisoriamente, no ato da entrega, por fiscal, designado para este fim, que procederá a conferência de sua
conformidade com o pedido. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado esse recebimento,
assinando-se o canhoto do respectivo documento fiscal de entrega;
1.17.3 - Definitivamente, em até 03 (três) dias úteis após o recebimento provisório, mediante “atesto” na nota fiscal,
após a realização dos testes e comprovada a adequação aos termos da nota de empenho;
1.17.4 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da CONTRATADA;
1.17.5 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do agente fiscalizador serão solicitadas à
autoridade competente do contratante, para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no Art. 67, §§ 1°
e 2° da Lei n° 8.666/93;
1.17.6. – A Secretaria Municipal de Saúde de NOVA VIÇOSA - BA reserva-se o direito de não receber o objeto em
desacordo com as especificações e condições constantes deste instrumento, podendo aplicar as penalidades e
sanções previstas ou rescindir o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da Lei Federal n°. 8.666/93.
1.18 – DA VIGÊNCIA
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1.18.1 O prazo de vigência da ATA de Registro de Preços será de 12 meses. À Administração reserva-se o direito
unilateral de, a qualquer momento, rescindir o Contrato, nos casos e formas previstas nos Art. 78 a 80 da lei 8.666/93
e alterações posteriores.
➢ A empresa CONTRATADA deverá estar apta a iniciar a execução do contrato em até 10 (dez) dias após a
assinatura do contrato, e deverá dar início no mesmo prazo a contar da ordem de fornecimento.
1.19 - DO VALOR ESTIMADO
1.19.1 O valor estimado pela Administração para a aquisição dos objetos licitados é sigiloso para os licitantes.
1.20. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência correrão à conta dos recursos
específicos consignados no orçamento da Contratante, para fazer face a despesa, será emitida Nota de Empenho
pelo setor contábil.:
ÓRGÃO: 3 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA
SECRETARIA: 3.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 3.01.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO: 1.011 - REFORMA, MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
ELEMENTO 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE: 02 - REC. IMP. E TRANSF. IMP. - SAÚDE - 15%
FONTE: 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

1.21 – DO ENQUADRAMENTO DE BENS/SERVIÇOS DE USO COMUM
Os materiais e equipamentos, objetos desse processo licitatório, são enquadrados como materiais comuns, pois seus
padrões de qualidade e desempenho podem ser facilmente descritos pelas empresas desse ramo de atividades, a
linguagem utilizada é amplamente difundida por empresas especializadas, o que facilitará a identificação das
exigências da Contratante.
1.22 - DAS ALTERAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA
Este Termo de Referência poderá sofrer alterações até a data de divulgação ou publicação do instrumento
convocatório, a fim de fornecer corretamente os dados para a apresentação da proposta comercial, bem como, para
se adequar às condições estabelecidas pela legislação vigente.
1.23. – DA FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será realizado mensalmente, em até 30 (trinta) dias após a emissão da Ordem de Fornecimento e
apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada.

José Antônio de Almeida Gouveia
Setor de compras
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APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA

APROVO o presente Termo de Referência, cuja finalidade é subsidiar os licitantes de todas as informações
necessárias à participação do certame, estando presentes os elementos necessários à identificação do
objeto e todos os critérios para participação de forma clara e concisa.
______________________________________________
ROMILDO SOUSA MACHADO
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº 019/2021

Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 025/2022 Página 37 de 68

ANEXO II
Local e Data

À
Comissão Permanente de licitação
Prefeitura Municipal de ...............

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC.XXXIII, DO ART. 7º DA CF

(Nome da Empresa...............) devidamente inscrita no CNPJ sob o nº ........................., com sua sede à
Rua........................... (endereço completo), declara, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( )
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
_________________________________
(Assinatura do representante legal)
Nome e identidade do representante legal
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ANEXO III
MODELO PADRÃO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 158/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA SUPRIR
AS NECESSIDADES DA SACRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA-BA.
Atendendo às exigências deste EDITAL, estamos apresentando nossa “PROPOSTA COMERCIAL” relativa ao
presente PREGÃO ELETRÔNICO, cujo valor total do Lote .......... é de .................... (por extenso) de acordo com as
especificações relacionadas na planilha anexa.
Declaramos expressamente que:

Atendendo às exigências deste EDITAL, estamos apresentando nossa “PROPOSTA COMERCIAL” relativa
ao presente PREGÃO ELETRÔNICO, cujo valor total é de.................... (por extenso) de acordo com as
especificações relacionadas na planilha anexa.
Declaramos expressamente que:
1) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições desta Licitação, expressas neste
PREGÃO ELETRÔNICO, bem assim com as condições de contratação estabelecidas na minuta do Contrato
anexa ao Edital.
2) Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua
apresentação e abertura.
3) Temos conhecimento dos locais e das condições da realização do objeto deste edital e seus anexos.
4) Na realização do objeto licitado (serviços/compras/fornecimento) observaremos rigorosamente as
Normas Técnicas brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura
Municipal de NOVA VIÇOSA, assumindo, desde já, a integral e exclusiva responsabilidade pela perfeita
realização dos trabalhos.
5) Que nos preços propostos estão incluídos todos os encargos, previdenciários, fiscais (ICMS e outros),
comerciais, trabalhistas, tributários, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte,
responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre
o objeto desta licitação.
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6) Que a Prefeitura não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não
considerados nos preços, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de encargos fiscais
7) Indicação do banco........, número da conta ........e agência......... do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
8) Qualificação completa do representante da empresa que assinará o futuro contrato................
9) Meios de contato: ..........Telefone, ..........celular........., e-mails..........;
________________________________
(Assinatura do representante legal)
Nome e identidade do representante legal
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO III
PLANILHA QUANTITATIVA / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
LOTE 01 – VEÍCULO ADAPTADO PARA AMBULANCIA TIPO A

ITEM

1

DESCRIÇÃO

UNID

VEÍCULO ADAPTADO PARA AMBULANCIA TIPO A , SIMPLES
REMOÇÃO, PARA SUPORTE BÁSICO, REMOÇÃO DE
PACIENTES SEM RISCO DE VIDA, ESPECIFICAÇÃO : VEICULO
ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA, FURGÃO ZERO QUILOMETRO,
ANO/MODELO ANO ATUAL COR BRANCO, MOTOR NO MINIMO
1.3, BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ÁLCOOL), COM NO MINIMO
4.384 MM DE COMPRIMENTO, 1.926 MM DE LARGURA E 1.900
MM DE ALTURA, COM DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS DE 2.717 MM,
TRANSMISSÃO MANUAL DE 05 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E
01 (UMA) A RÉ, 02 (DOIS) BANCOS DIANTEIROS, BANCO
TRASEIRO ESQUERDO PARA (DOIS), ACOMPANHANTES,
SUPORTE PARA CAIXA DE MEDICAMENTOS, CAIXA PLÁSTICA
PARA MEDICAMENTOS, COLCHONETE REVESTIDO COM
PLÁSTICO LAVÁVEL, DIVISÓRIA ENTRE A CABINE E O
UND
COMPARTIMENTO TRASEIRO COM JANELA DE
COMUNICAÇÃO, GRAFISMO: TIPOGRAFIA DE AMBULANCIA ,
JANELAS LATERAIS, LUMINARIA INCADESCENTE, MACA
RIGIDA PADRÃO HOSPITALAR COM 03 (TRÊS) CINTOS DE
SEGURANÇA, PELICULA OPACA NOS VIDROS LATERIAS
SINALIZADOR COM SIRENE ELETROMECÂNICA CENTRAL
LADEADA POR DUAS LANTERNAS COM SISTEMA PISCA ?
PISCA, SUPORTE DE SORO E SANGUE LATERAL DIREITA
PRÓXIMO AO TETO E À CABECEIRA DA MACA, SUPORTE
PARA CILINDROS DE OXIGENIO DE SETE LITROS EM AÇO, AR
CONDICIONADO NA CABINE E PARA O PACIENTE, COM ITENS
DE SERIE DO VEICULO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
EXIGIDOS PELO CONTRAN. GARATIA DE 12 MESES

QUANT.

MARCA

5

VALOR TOTAL DO LOTE 01
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V. UNIT

V. TOTAL

LOTE 02 – VEICULO DIESEL ADAPTADO, PARA AMBULANCIA TIPO A.

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QUANT.

02

VEICULO DIESEL ADAPTADO, PARA AMBULANCIA TIPO A,
SIMPLES REMOÇÃO, AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO TIPO
- FURGÃO, COM CARROCERIA EM AÇO E ORIGINAL DE
FÁBRICA, LONGO, DE TETO ALTO, ZERO KM. MODELO MODELO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA, COM PORTA
LATERAL DESLIZANTE E PORTAS TRASEIRAS; DIMENSÕES:
COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO = 5.000 MM DISTÂNCIA MÍNIMA
ENTRE EIXOS = 3.200 MM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA =
1.400 KG COMPRIMENTO MÍNIMO DO SALÃO DE ATENDIMENTO
= 3.100 MM ALTURA INTERNA MÍNIMA DO SALÃO DE
ATENDIMENTO = 1.800 MM LARGURA INTERNA MÍNIMA = 1.700
MM LARGURA EXTERNA MÁXIMA = 2.200 MM (SEM O
RETROVISOR) MOTOR DIANTEIRO = 4 CILINDROS; TURBO COM
INTERCOOLER COMBUSTÍVEL = DIESEL, S 10 POTÊNCIA =
MÍNIMA 100 CV TORQUE = MÍNIMO 24 KGFM CILINDRADA
MÍNIMA = 2.000 CC, SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO = INJEÇÃO
ELETRÔNICA DIRETA; RODAS EM AÇO 6,5 X 16, PNEUS 226 X 65
R 16; CAIBRO MANUAL SEIS (6) MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA)
RÉ. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CAPACIDADE MÍNIMA
= 70 LITROS; FREIO E SUSPENSÃO: FREIO COM DUPLO
SISTEMA HIDRÁULICO, SERVO ASSISTIDO; FREIO A DISCO NAS
RODAS DIANTEIRAS, E A DISCO OU TAMBOR NAS RODAS
TRASEIRAS; SUSPENSÃO DIANTEIRA INDEPENDENTE, COM
BARRA ESTABILIZADORA; SUSPENSÃO TRASEIRA: O VEÍCULO
DEVERÁ ESTAR EQUIPADO COM CONJUNTOS COMPATÍVEIS
DE MOLAS, BARRAS DE TORÇÃO OU SUSPENSÃO
PNEUMÁTICA OU HIDRÁULICA. OS COMPONENTES DEVERÃO
POSSUIR UM DIMENSIONAMENTO QUE EXCEDA A CARGA
IMPOSTA EM CADA MEMBRO. PARA A MELHOR QUALIDADE DE
DIRIGIBILIDADE, AS MOLAS DO VEÍCULO DEVERÃO SER AS DE
MENOR DEFLEXÃO. SOMENTE SERÃO PERMITIDAS
CORREÇÕES APROVADAS PELO FABRICANTE DE CHASSI,
PARA COMPENSAR DEFLEXÕES INDEVIDAS ALÉM DAS
TOLERÂNCIAS PERMITIDAS. NÃO SERÃO PERMITIDAS
CORREÇÕES DEVIDO A DESBALANCEAMENTO. O VEÍCULO
DEVERÁ SER ENTREGUE BALANCEADO; E SUSPENSÃO
PNEUMÁTICA NO CASO DO VEÍCULO COM CHASSI, PARA
ASSEGURAR UMA CONDUÇÃO LEVE, ALTURA CONSTANTE DO
SOLO E VISAR A ESTABILIDADE NO TRANSPORTE DO
PACIENTE. OBS: O CONJUNTO DAS SUSPENSÕES DIANTEIRA
E TRASEIRA DEVERÁ PÁGINA 19 DE 39 POSSUIR
EFICÁCIA/EFICIÊNCIA SATISFATÓRIAS QUANTO À REDUÇÃO
DAS
VIBRAÇÕES/TREPIDAÇÕES
ORIGINADAS
DA
IRREGULARIDADE DA VIA DE CIRCULAÇÃO E/OU CARROCERIA,
REDUZINDO ADEQUADAMENTE, AS INJÚRIAS QUE POR
VENTURA
VIESSEM
A
ACOMETER O
PACIENTE

UND

3

MARCA
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V. UNIT.

V. TOTAL

TRANSPORTADO; DIREÇÃO - HIDRÁULICA E/OU ELÉTRICA. AR
CONDICIONADO - ACIONAMENTO MECÂNICO POR MEIO DE
POLIAS COM CAPACIDADE PARA REFRIGERAR OS
COMPARTIMENTOS DO VEÍCULO (A CABINE E O BAÚ),
DEVERÃO SER ORIGINAIS DE FÁBRICA; TRANSMISSÃO - A
PARTIR DE 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA MARCHA À
RÉ;
TRAÇÃO
PREFERENCIALMENTE
TRASEIRA.
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO COMPOR
CADA VEÍCULO ACESSÓRIOS BÁSICOS: HOMOLOGADOS PELA
FÁBRICA; TOMADA DE 12V; CABINE / CARROCERIA: A
ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÃO ORIGINAIS
DO VEÍCULO, CONSTRUÍDAS EM AÇO. EXCEPCIONALMENTE,
NOS VEÍCULOS COM TETO ORIGINAL COM FIBRA OU RESINA,
É INDISPENSÁVEL UM REFORÇO ESTRUTURAL ADICIONAL EM
AÇO PARA FINS DE AUMENTAR A SEGURANÇA DO VEÍCULO.
ALTURA INTERNA MÍNIMA DE 1.800 MM NO SALÃO DE
ATENDIMENTO (COMPARTIMENTO DE CARGA), COM
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 10 ( DEZ)
METROS CÚBICOS NO TOTAL, SERVIDO COM DUAS PORTAS
TRASEIRAS COM ABERTURA HORIZONTAL MÍNIMA EM DUAS
POSIÇÕES (DE 90 E 180 GRAUS OU 90 E 270 GRAUS), TENDO
COMO ALTURA MÍNIMA 1.650 MM, COM DISPOSITIVO
AUTOMÁTICO PARA MANTÊ-LAS ABERTAS, IMPEDINDO SEU
FECHAMENTO ESPONTÂNEO NO CASO DE O VEÍCULO
ESTACIONAR EM DESNÍVEL; DOTADA DE ESTRIBO SOB AS
PORTAS, PARA FACILITAR A ENTRADA DE PASSAGEIROS;
PORTA LATERAL DE CORRER, COM ALTURA MÍNIMA DE 1.320
MM; PORTAS EM CHAPA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM
POLIURETANO, COM FECHOS, TANTO INTERNO COMO
EXTERNO, RESISTENTES E DE ABERTURAS DE FÁCIL
ACIONAMENTO. ESSA PORTA DEVERÁ TER O REFORÇO QUE
GARANTA A QUALIDADE SEM QUE HAJA AUMENTO DE PESO
QUE COMPROMETA AS DOBRADIÇAS, CAUSANDO
DIFICULDADES NO FECHAMENTO DA PORTA COM O USO. O
SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA MANTER AS PORTAS TRASEIRAS
ABERTAS DEVERÁ TER UM REFORÇO PARA EVITAR QUE SE
RISQUE A LATARIA DO VEÍCULO COM O USO. A PORTA
DESLIZANTE LATERAL DEVERÁ TER UM REFORÇO ADICIONAL
NA PORÇÃO ONDE ESTÁ FIXADA A TRAVA DA PORTA, PARA
EVITAR DANOS À LATARIA COM O USO; NA CARROCERIA, O
REVESTIMENTO INTERNO ENTRE AS CHAPAS (METÁLICAEXTERNA E LAMINADO- INTERNO) SERÁ EM POLIURETANO,
COM ESPESSURA PÁGINA 20 DE 39 MÍNIMA DE 4 CM, COM
FINALIDADE DE ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO, NÃO
DEVENDO SER UTILIZADO PARA ESTE FIM FIBRA DE VIDRO OU
ISOPOR; A INTERCOMUNICAÇÃO ENTRE A CABINE E O SALÃO
DE ATENDIMENTO DEVERÁ SE DAR POR MEIO DE JANELA NA
DIVISÓRIA,
DESCRITA
POSTERIORMENTE
NAS
ESPECIFICAÇÕES DE DESIGN INTERNO; DEVERÁ SER DOTADA
DE DEGRAU OU ESTRIBO PARA ACESSO AO SALÃO DE
ATENDIMENTO NA PORTA TRASEIRA E NA PORTA LATERAL DA
AMBULÂNCIA SEMPRE QUE A DISTÂNCIA DO SOLO AO PISO DO
SALÃO DE ATENDIMENTO FOR MAIOR QUE 50 CM PARA
ENTRADA DA MACA; A ALTURA INTERNA DO VEÍCULO DEVERÁ
SER ORIGINAL DE FÁBRICA, SEM QUE SEJA ALTERADA A
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PARTE CONSTRUTIVA DA AMBULÂNCIA E O PNEU ESTEPE
DEVE SER ACONDICIONADO DE MODO A NÃO ESTAR
ACONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO; CAPAS
REMOVÍVEIS ADICIONAIS DE REVESTIMENTO DOS BANCOS EM
COURO SINTÉTICO LAVÁVEL (NAPA OU SIMILAR) NA COR
PRETA; GRADE PROTETORA DO MOTOR/CÁRTER,
DEVIDAMENTE FIXADA NA PARTE INFERIOR EXTERNA DO
MOTOR; GANCHO PARA REBOCAMENTO DIANTEIRO, ORIGINAL
DE FÁBRICA, E NORMATIZADO DE ACORDO COM O CONTRAN;
E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO
CONTRAN E EM CONFORMIDADE COM O PROCONVE. SISTEMA
ELÉTRICO: O VEÍCULO DEVERÁ SER FORNECIDO
PREFERENCIALMENTE COM UM ÚNICO ALTERNADOR,
ORIGINAL DE FÁBRICA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 AH,
14 VOLTS, PARA ALIMENTAR O SISTEMA ELÉTRICO DO
CONJUNTO. DEVERÁ HAVER UM SISTEMA QUE BLOQUEIE
AUTOMATICAMENTE O USO DA BATERIA DO MOTOR PARA
ALIMENTAR O COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO E
ASLUZES ADICIONAIS DE EMERGÊNCIA, QUANDO O VEÍCULO
ESTIVER COM O MOTOR DESLIGADO; TODOS OS CIRCUITOS
ELÉTRICOS DEVEM SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES
PRINCIPAIS OU DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE PROTEÇÃO À
CORRENTE (DISJUNTORES AUTOMÁTICOS OU MANUAIS DE
REARMAÇÃO) E DEVEM SER DE FÁCIL REMOÇÃO E ACESSO
PARA INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO; ILUMINAÇÃO: A
ILUMINAÇÃO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DO
VEÍCULO DEVE SER DE DOIS TIPOS: NATURAL - MEDIANTE
ILUMINAÇÃO FORNECIDA PELAS JANELAS DO VEÍCULO
(CABINE E CARROCERIA), COM VIDROS JATEADOS COM TRÊS
FAIXAS TRANSPARENTES NO COMPARTIMENTO DE
ATENDIMENTO. ARTIFICIAL - DEVERÁ SER FEITA POR, NO
MÍNIMO, QUATRO LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, COM
DIÂMETRO MÍNIMO DE 20 CM, EM BASE ESTAMPADA EM AÇO
INOXIDÁVEL,
LÂMPADAS
HALÓGENAS
DE
DUPLA
INTENSIDADE,
COM
LENTE
EM
POLICARBONATO
TRANSLÚCIDO, COM ACABAMENTO CORRUGADO PARA
DIFUSÃO DA LUZ, DISTRIBUÍDAS DE FORMA A PÁGINA 21 DE 39
ILUMINAR TODO O COMPARTIMENTO DO PACIENTE, SEGUNDO
PADRÕES MÍNIMOS ESTABELECIDOS PELA ABNT. DEVERÁ
POSSUIR, TAMBÉM, DUAS LUMINÁRIAS COM FOCO DIRIGIDO
SOBRE A MACA, COM LÂMPADAS DICROICAS COM POTÊNCIA
MÍNIMA DE 50W; E A ILUMINAÇÃO EXTERNA DEVERÁ CONTAR
COM HOLOFOTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, COM
FOCO DIRECIONAL EM 180 GRAUS. SISTEMAS DE OXIGÊNIO: O
VEÍCULO DEVERÁ POSSUIR UM SISTEMA FIXO DE OXIGÊNIO,
ALÉM DE SER ACOMPANHADO POR UM SISTEMA PORTÁTIL DE
OXIGENAÇÃO; TODOS OS COMPONENTES DESSE SISTEMA
DEVERÃO RESPEITAR ÀS NORMAS DE SEGURANÇA
(INCLUSIVE VEICULAR) VIGENTES E APLICÁVEIS. O SUPORTE
DO CILINDRO NÃO PODERÁ SER FIXADO POR MEIO DE
ARREBITES. VENTILAÇÃO: ADEQUADA VENTILAÇÃO DO
VEÍCULO DEVERÁ SER PROPORCIONADA POR JANELAS E AR
CONDICIONADO; CLIMATIZAÇÃO DO SALÃO DE ATENDIMENTO
DEVERÁ PERMITIR O RESFRIAMENTO E O AQUECIMENTO;
TODAS AS JANELAS DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO
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DEVERÃO PROPICIAR VENTILAÇÃO, DOTADAS DE SISTEMA DE
ABERTURA E FECHAMENTO; O COMPARTIMENTO DO
MOTORISTA DEVERÁ SER FORNECIDO COM O SISTEMA
ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI PARA AR
CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO,
AQUECEDOR
E
DESEMBAÇADOR; E PARA O COMPARTIMENTO DO PACIENTE,
DEVERÁ SER FORNECIDO UM SISTEMA DE AR
CONDICIONADO, AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO NOS TERMOS
DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561. BANCOS: TODOS OS BANCOS,
TANTO DA CABINE QUANTO DO SALÃO DE ATENDIMENTO,
DEVEM TER PROJETO ERGONÔMICO, SENDO DOTADOS DE
ENCOSTO ESTOFADO, APOIO DE CABEÇA E CINTO DE
SEGURANÇA DE TRÊS PONTAS. NO BANCO, NA LATERAL DO
SALÃO DE ATENDIMENTO, O CINTO PODERÁ SER SOMENTE
ABDOMINAL; NO SALÃO DE ATENDIMENTO, PARALELAMENTE
À MACA, UM BANCO LATERAL ESCAMOTEÁVEL, TIPO BAÚ,
REVESTIDO EM CURVIM, DE TAMANHO QUE PERMITA O
TRANSPORTE DE TRÊS PACIENTES ASSENTADOS OU UMA
VÍTIMA IMOBILIZADA EM PRANCHA LONGA, DOTADO DE TRÊS
CINTOS DE SEGURANÇA E QUE POSSIBILITE A FIXAÇÃO DA
VÍTIMA NA PRANCHA LONGA AO BANCO. A PRANCHA LONGA
DEVE SER ACONDICIONADA COM SEGURANÇA SOBRE ESSE
BANCO COM SISTEMAS DE FIXAÇÃO QUE IMPEÇAM SUA
PÁGINA 22 DE 39 MOVIMENTAÇÃO. O ENCOSTO DO BANCO
BAÚ DEVERÁ TER, NO MÁXIMO, 70 MM DE ESPESSURA. ESSE
BANCO TIPO BAÚ DEVE CONTER UM ORIFÍCIO, COM TAMPA,
NA BASE INFERIOR, QUE PERMITA ESCOAMENTO DE ÁGUA
QUANDO DA LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE SEU INTERIOR; E
NA CABECEIRA DA MACA, LOCALIZADO ENTRE A CABINE E A
MACA, AO LONGO DO EIXO DESTA, DEVERÁ HAVER UM BANCO
NAS MESMAS CARACTERÍSTICAS DOS BANCOS DA CABINE,
COM CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL, DE PROJETO
ERGONÔMICO, EM NÍVEL E DISTÂNCIA ADEQUADA PARA
PERMITIR QUE UM PROFISSIONAL DE SAÚDE, OFEREÇA
CUIDADOS À VÍTIMA INCLUINDO ACESSO A VIAS AÉREAS E
QUE POSSUA UM SISTEMA DE GIRO E TRAVAMENTO QUE
PERMITA TANTO A VISUALIZAÇÃO DA TRASEIRA DO VEÍCULO
BEM COMO A DIANTEIRA. MACA: MACA RETRÁTIL,
TOTALMENTE
CONFECCIONADA
EM
DURALUMÍNIO;
INSTALADA
LONGITUDINALMENTE
NO
SALÃO
DE
ATENDIMENTO; COM, NO MÍNIMO, 1.800 MM DE
COMPRIMENTO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE DE
180 KG, COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE DO
VEÍCULO; COM PÉS DOBRÁVEIS, SISTEMA ESCAMOTEÁVEL;
PROVIDA DE RODÍZIOS CONFECCIONADOS EM MATERIAIS
RESISTENTES À OXIDAÇÃO, COM PNEUS DE BORRACHA
MACIÇA E SISTEMA DE FREIOS; PROJETADA DE FORMA A
PERMITIR A RÁPIDA RETIRADA E INSERÇÃO DA VÍTIMA NO
COMPARTIMENTO DA VIATURA, COM 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. ESSA MACA DEVE DISPOR DE TRÊS CINTOS DE
SEGURANÇA FIXOS À MESMA, EQUIPADOS COM TRAVAS
RÁPIDAS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANÇA E
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DESENGATE RÁPIDO, SEM RISCOS PARA A VÍTIMA. DEVE SER
PROVIDA DE SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO TRONCO DO
PACIENTE EM PELO MENOS 45 GRAUS, CONFIÁVEL E
RESISTENTE
AO
DESARMAMENTO
POR
VIBRAÇÕES/TREPIDAÇÕES; UMA VEZ DENTRO DO VEÍCULO,
ESSA MACA DEVE FICAR ADEQUADAMENTE FIXA À SUA
ESTRUTURA, IMPEDINDO SUA MOVIMENTAÇÃO LATERAL OU
VERTICAL QUANDO DO DESLOCAMENTO DO MESMO. QUANDO
MONTADA FORA DA AMBULÂNCIA DEVERÁ TER UMA ALTURA
MÁXIMA DE 1.100 MM; DEVERÁ TER UM ESPAÇO DE NO MÍNIMO
150 MM ENTRE A MACA E A PORTA TRASEIRA DA AMBULÂNCIA;
O SISTEMA QUE FIXA A MACA AO ASSOALHO DA AMBULÂNCIA
DEVERÁ SER MONTADO DE MANEIRA A PERMITIR O
ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS NO ASSOALHO ABAIXO DA MACA
EVITANDO-SE O SEU ACÚMULO; E ACOMPANHAM:
COLCHONETE, CONFECCIONADO EM ESPUMA OU SIMILAR,
REVESTIDO POR MATERIAL RESISTENTE E IMPERMEÁVEL,
SEM COSTURAS OU PONTOS QUE PÁGINA 23 DE 39 PERMITAM
ENTRADA DE FLUIDOS OU SECREÇÕES; DEMAIS
COMPONENTES OU ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA
PERFEITA UTILIZAÇÃO. . PRANCHAS DE IMOBILIZAÇÃO: UMA
(01) PRANCHA RÍGIDA EM POLIETILENO, LONGA, TAMANHO
ADULTO PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE VÍTIMAS
POLITRAUMATIZADAS OU COM SUSPEITA DE TRAUMA DE
COLUNA. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO DURÁVEL
E RESISTENTE, POLIETILENO, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL.
SINALIZAÇÃO ACÚSTICA E LUMINOSA DE EMERGÊNCIA:
SINALIZADOR VISUAL: FORMATO LINEAR, ARCO, OU SIMILAR
QUE PERMITA TOTAL VISUALIZAÇÃO EM UM ÂNGULO
APROXIMADO DE 180, SEM QUE HAJA PONTOS CEGOS DE
LUMINOSIDADE; INJETADO EM MÓDULO DE POLICARBONATO
NA COR CRISTAL (INCOLOR), AFIM DE NÃO GERAR PERDA DA
INTENSIDADE LUMINOSA, RESISTENTES A IMPACTOS E
DESCOLORAÇÃO COM TRATAMENTO UV, COM COMPRIMENTO
MÍNIMO DE 1.000 MM E MÁXIMO DE 1.305 MM, LARGURA MÍNIMA
DE 250 MM E MÁXIMA DE 500 MM E ALTURA MÍNIMA DE 50 MM
E MÁXIMA DE 150 MM; BASE EM ALUMÍNIO EXTRUDADO DE
ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. COMPOSTO POR, NO MÍNIMO,
90 LEDS VERMELHOS COM LENTE DIFUSORA DISTRIBUÍDOS
EM BLOCOS ÓPTICOS, EQUITATIVAMENTE POR TODA A
EXTENSÃO DA BARRA COM INTENSIDADE LUMINOSA DE 7000
MC (CATEGORIA ALTO BRILHO); SIRENE ELETRÔNICA
COMPOSTA DE 01 (UM) AMPLIFICADOR DE 100 WATTS RMS DE
POTÊNCIA E UNIDADE SONOFLETORA ÚNICA EM FORMATO DE
U OU SIMILAR, COM DRIVE EMBUTIDO DENTRO DO CORPO DO
SINALIZADOR OU NO COMPARTIMENTO DO MOTOR, COM, NO
MÍNIMO, 4 (QUATRO) TIPOS DE SONS, GERANDO PRESSÃO
SONORA NÃO INFERIOR A 120 DB A 01 (UM) METRO DE
DISTÂNCIA. FARÓIS DE BUSCA (DE BECO): NAS LATERAIS
DIREITA E ESQUERDA DA BARRA SOBRE O TETO COM
LÂMPADA HALÓGENA OUA LED. ALIMENTAÇÃO EM 12V DE
CORRENTE CONTÍNUA, POTÊNCIA DE, NO MÍNIMO, 50 W E
CONSUMO MÁXIMO DE 4,5 A; MÓDULO DE CONTROLE ÚNICO
INSTALADO NO PAINEL DO VEÍCULO, QUE PERMITE
CONTROLAR TODO O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO (ACÚSTICO E
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VISUAL). 03 SINALIZADORES PULSANTES INTERCALADOS, DE
CADA LADO DA CARROCERIA DA AMBULÂNCIA, SENDO DOIS
VERMELHOS E UM CENTRAL NA COR CRISTAL, COM
FREQÜÊNCIA MÍNIMA DE 90 FLASHES POR MINUTO; 02
SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMBULÂNCIA NA
COR VERMELHA, COM FREQÜÊNCIA MÍNIMA DE 90 FLASHES
POR MINUTO, OPERANDO MESMO COM AS PORTAS
TRASEIRAS ABERTAS E PÁGINA 24 DE 39 PERMITINDO A
VISUALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO
TRÂNSITO, QUANDO ACIONADO; DEVERÁ TER 02
SINALIZADORES ESTROBOSCÓPIOS INTERCALADOS NOS
FARÓIS DIANTEIROS E NAS LANTERNAS TRASEIRAS; DEVERÁ
TER SINALIZADOR ACÚSTICO DE RÉ COM DISPOSITIVO LIGADESLIGA. PINTURA E DISPOSIÇÕES GERAIS: A PINTURA
EXTERNA DEVERÁ SER NA COR BRANCA. PALAVRA
AMBULÂNCIA EM VINIL BRANCO REFLETIVO, INVERTIDO NO
CAPÔ. PALAVRA AMBULÂNCIA EM VINIL BRANCO REFLETIVO
NA TRASEIRA, CRUZES VERMELHAS NAS LATERAIS E VIDROS.

VALOR TOTAL DO LOTE 02
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ANEXO IV
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022
Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 13.761.531/0001-49, com sede na Av. Oceânica, 2994, bairro Abrolho I, Cidade de Nova Viçosa,
Estado da Bahia, neste ato representado pela Prefeita Sra. LUCIANA SOUSA MACHADO RODRIGUES, considerando o
julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS,
bem como a classificação das propostas, do processo Administrativo 158/2022, RESOLVE registrar os preços nos termos
do Art. 15 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, da empresa abaixo listada, nas quantidades estimadas, atendendo
as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, regida pela Lei
Federal nº. 10.520/2002 pelo Decreto Municipal nº228/2021(Registro de Preços), Decreto Municipal nº 231/2021 (Pregão
Eletrônico) e pela Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir:
CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preço Para Futura e Eventual Aquisição de Ambulâncias Para
Suprir as Necessidades da Secretária de Saúde do Município de Nova Viçosa-Ba, conforme especificado nos
anexos do edital PE025/2022 e do Processo Administrativo nº 158/2022 com as seguintes empresas:
EMPRESA - XXXXXXXXXXXXXXXXXX - Nº CNPJ - XXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL: XXXXXXXX -CPF nº XXXXXXXXX
TELEFONE(S) Nº ......
EMAIL(S): .............
VALOR: ............
Parágrafo Primeiro: O objeto desta Ata deverá estar de acordo com as condições e características contidas no processo
licitatórias Pregão Eletrônico nº 025/2022 e seu respectivo Termo de Referência, com a proposta da Empresa; a Lei
Federal nº. 8.666/93; com as cláusulas desta ata e demais leis pertinentes.
Parágrafo Segundo: Após assinar a Ata de Registro de Preços, o licitante deverá manter sua condição de habilitação e
propostas durante o período de vigência da mesma, apresentando para a Administração as certidões que vencerem no
decurso dos 12 (doze) meses.
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A Ata de Registro de Preços relativa ao PE025/2022 terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
publicação, conforme inciso III, § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93 e nos contratos dela decorrentes serão observadas as
disposições contidas no art. 57, da Lei 8666/93.

CLÁUSULA III - DO PREÇO
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Os preços para o fornecimento dos produtos são os constantes das planilhas anexas a ata, entendidos como justos e
suficientes para a total execução do objeto.
CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
I - A partir da assinatura desta ata de registro de preços, o licitante se obriga a cumprir, na sua íntegra, todas as condições
estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas, bem
como daquelas previstas no Termo de Referência.
II - A existência da Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações que dela poderão advir
ficando-lhe facultada a realização de outras licitações para aquisição dos mesmos produtos, sendo assegurado ao
beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
III - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante a retirada da nota de empenho.
IV - O fornecedor fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da ata de registro de preços,
desde que não ultrapassem a estimativa de consumo anual estabelecida na proposta financeira.
V - Quando, por motivo superveniente, o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado a
Administração tomará as seguintes providências:
a) convocará o fornecedor visando a negociação para redução dos preços e sua adequação aos praticados no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocarão os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
VI - Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
VII - O preço registrado poderá ser cancelado nos seguintes casos:
1 - Pela Administração, quando:
a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços;
b) o fornecedor não retirar o instrumento equivalente (nota de empenho) no prazo estabelecido, desde que não aceita
sua justificativa pela Administração;
c) o fornecedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f) por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
g) comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº. 8.666/93.
2 - Pelo fornecedor, quando:
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a) Mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento
convocatório que deu origem a Ata de Registro de Preços.
VIII - A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita por correspondência com aviso de recebimento,
juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.
IX - A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de 30
(trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não
aceitas as razões do pedido.
X - O segundo classificado só poderá fornecer à Administração quando houver se esgotado a capacidade de
fornecimento do primeiro.
XI - O detentor ficará obrigado a atender todas as ordens de fornecimento emitidas durante a vigência da ata de registro
de preços, mesmo se a entrega dela decorrente for prevista para data posterior ao vencimento da ata.
CLÁUSULA V - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Os recursos orçamentários que farão frente às despesas da presente ata, no caso de aquisição, serão alocados quando
da solicitação de empenho, conforme seguintes dotações:
ÓRGÃO: 3 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA
SECRETARIA: 3.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 3.01.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO: 1.011 - REFORMA, MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
ELEMENTO 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE: 02 - REC. IMP. E TRANSF. IMP. - SAÚDE - 15%
FONTE: 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

CLÁUSULA VI - DA REVISÃO DOS PREÇOS
I - A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto, nas hipóteses de redução do preço praticado no mercado
ou quando houver, comprovadamente, necessidade de se manter o equilíbrio econômico financeiro desde que não haja
obrigação pendente, em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
II - Havendo alteração de preços tabelados por órgãos oficiais competentes, os preços poderão ser reajustados de
conformidade com as modificações ocorridas.
III - Na hipótese de redução do preço praticado no mercado, a Administração fica obrigada a convocar os fornecedores
registrados para renegociar o novo valor.
IV - Em qualquer caso, a revisão do preço registrado não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado.
CLÁUSULA VII – DO PAGAMENTO
I. Fornecidos os materiais, a licitante vencedora deverá apresentar, mediante entrega no Setor de Educação e posterior
entrega no Setor de Protocolo desta PMNV, a(s) nota(s) fiscal (is) /fatura(s), emitida(s) para fins de protocolização,
liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos:
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a)
b)
c)
d)

Ofício encaminhando a(s) Nota(s) Fiscal (is) para registro no Setor de Protocolo.
Certidão Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF.
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando a inexistência de débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho, nos termos da Lei nº 11.440, de 7 de julho de 2010.
e) Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio sede do licitante.
II. O pagamento devido á Contratada será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega do material com a nota
fiscal/fatura atestada, emitida em nome da Contratante, no valor e condições estabelecidas neste termo.
III. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, na pendência de qualquer uma das situações acima
especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.
IV. Para efeito de pagamento, serão computados apenas os quantitativos efetivamente fornecidos, aceitos e aprovados
pelo Município.
CLÁUSULA VIII - DA ENTREGA – LOCAL, PRAZOS E CONDIÇÕES
8.1. Entregar os materiais objeto da presente licitação, PARCELADAMENTE, no prazo máximo de até 05 (dias) dias
corridos, após recebimento da ordem de fornecimento, devidamente assinado pelo Servidor competente, nas
quantidades e especificações descritas.
8.2. A forma de entrega prestigia o planejamento da Secretaria de Saúde, mantendo estoque mínimo, sistema similar
ao “Just in time”, que prevê a entrega parcelada do material, evitando acúmulo no almoxarifado, desgaste do objeto
devido a fatores naturais como poeira e umidade.
8.3. Quantos aos objetos licitados deverão ser entregues no ALMOXARIFADO do Setor de Compras da Prefeitura
Municipal de Nova Viçosa-BA localizado na Av. Castelo Branco, nº 2548. Bairro Henrique Brito - Distrito Posto Da
Mata, 45928-000 Nova Viçosa/BA. Horário de Recebimento: segunda à quinta-feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h
às 15:00h e às sextas-feiras das 08:00h às 12:00h.
8.4. Todos os PRODUTOS deverão atender rigorosamente às especificações solicitadas no Edital e seus Anexos. A
entrega fora das especificações indicadas implicará na recusa por parte da Secretaria, que os colocará à disposição do
fornecedor para substituição;
8.5. Os PRODUTOS deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante as
operações de transporte, carga e descarga, assinalando-se nas embalagens a procedência e demais características
que os identifiquem e os qualifiquem;
8.6. Não serão aceitos PRODUTOS cujo acondicionamento apresente sinais de violação;
8.7. A reparação ou substituição do PRODUTO deverá ocorrer no prazo máximo de 03 (três) dias úteis sobre a recusa
dos mesmos. Esgotado esse prazo, a empresa será considerada em atraso e sujeita às penalidades cabíveis.
8.8. No local de entrega, o Coordenador de Material e Patrimônio fará o RECEBIMENTO PROVISÓRIO dos materiais,
devendo verificar sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal e a data da entrega.
CLÁUSULA IX - DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DA ATA
O fornecedor garante que o objeto será entregue no prazo e qualidade contidos no processo licitatório, nas quantidades
solicitadas na respectiva nota de empenho e no presente Instrumento.
CLÁUSULA X - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
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Parágrafo primeiro - DOS DIREITOS
Constitui direito de o Município receber o objeto desta ata quando for solicitado, nas condições avençadas no Termo
de Referência (Anexo I do edital), e do fornecedor perceber o valor ajustado na forma e prazos convencionados.
Parágrafo segundo - DAS OBRIGAÇÕES
I – Além daquelas previstas no Termo de referência, também constituem obrigações do Município:
a) efetuar o pagamento ajustado; e
b) dar ao fornecedor as condições necessárias a regular execução das obrigações assumidas.
II - Além daquelas previstas no Termo de referência, também constituem obrigações do fornecedor:
a) Manter durante toda a execução da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
b) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução da presente ata;
c) Entregar o objeto desta ata, conforme convencionado, sem qualquer encargo ou despesa para o Município de
NOVA VIÇOSA.
d) Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, de forma parcelada, de acordo com as quantidades
indicadas na Ordem de Fornecimento, com as especificações constantes no presente Termo, dentro do prazo
máximo estabelecido, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho emitida pela PMNV.
e) Deve conter características marca, qualidade, composição, data de fabricação, peso, validade da garantia.
Quando se tratar de material de origem estrangeira as informações deverão estar em língua portuguesa,
conforme prescreve o art. 31 da Lei 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.
f) Substituir os produtos fornecidos em desacordo com a proposta de preços e as especificações constantes do
objeto deste Termo, ou que porventura sejam entregues com defeitos, e em desacordo ou com imperfeições,
cabendo ao licitante vencedor providenciar a reposição, em no máximo 05 (Cinco) dias, sem ônus para o PMNV.
g) Comunicar, antecipadamente, a data e o horário da entrega, não sendo aceito o produto que estiver em
desacordo com as especificações constantes deste Termo.
h) Dar ciência ao PMNV, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da entrega
dos produtos.
i) Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao PMNV, ou ainda a
terceiros, na execução do objeto deste Termo e da licitação, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a
responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento pela PMNV.
j) Manter, durante todo o período de entrega, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
quando da realização do pagamento pela PMNV, comunicando, imediatamente, a superveniência de fato
impeditivo da manutenção dessa condição, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
k) Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que
sejam compatíveis com o regime de direito público.
l) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a esta Prefeitura ou a terceiros em razão de
ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações
contratuais ou legais a que estiver sujeita.
m) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PMNV.
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CLÁUSULA XI - DA INEXECUÇÂO DA ATA
O fornecedor reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa, previstos no Art. 77 da Lei
Federal nº. 8666/93.
CLÁUSULA XII - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
12 - Havendo descumprimento de qualquer uma das condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) e nesta
Ata de Registro de Preços, poderão ser aplicadas as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº.
8.666/93, e conforme as disposições seguintes:
12.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de
NOVA VIÇOSA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do
contrato/ata de registro de preços e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da
contratação, a CONTRATADA que:
12.1.1Apresentar documentação falsa;
12.1.2Fraudar a execução do contrato;
12.1.3Comportar-se de modo inidôneo;
12.1.4Cometer fraude fiscal; ou
12.1.5Fizer declaração falsa.
12.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de
17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução parcial ou de
inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou
juntamente com as multas definidas nos itens “12.4” a “12.12”, e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes penalidades:
12.2.1 Advertência;
12.2.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
NOVA VIÇOSA, por prazo não superior a dois anos;
12.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou
12.2.4 Impedimento de licitar e contratar com o Município de NOVA VIÇOSA, ou nos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos;
12.3. Configurar-se-á a inexecução total, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA deixar de iniciar, sem causa
justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias contados da data estipulada para início da execução contratual;
12.4. No caso de inexecução total do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta
por cento) do valor do contrato;
12.5. Configurar-se-á o retardamento da execução, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA, sem causa
justificada, deixar de iniciar, a qualquer tempo, a execução do contrato ou atrasar a entrega do objeto definido no
contrato;
12.6. No caso de cometimento das infrações elencadas no item acima, a CONTRATADA poderá ser sancionada com
multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento);
12.7. Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto, entre outras hipóteses, quando decorridos 20 (vinte) dias do
término do prazo estabelecido para a execução do contrato, houver fornecimento do objeto pela CONTRATADA, mas
não em sua totalidade;
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12.8. No caso de inexecução parcial do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 20% (vinte
por cento) do valor total do contrato;
12.9.O contrato será rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos de inexecução parcial ou de inexecução
total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica;
12.10. A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em qualquer das
situações previstas na tabela 2 do item 15.12 a seguir:
12.11. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação
estabelecida nas tabelas seguintes:
Tabela 1
GRAU DA INFRAÇÃO
1
2
3

CORRESPONDÊNCIA% do valor total do Contrato
1%
2%
3%
Tabela 2

Item
1
2
4
5
6

7
8
9
10
11
12

Descrição
qualificação

Manter empregado sem
para a execução dos
serviços/fornecimentos.
Fornecer informação falsa de serviço/fornecimento ou substituição de
material licitado por outro de qualidade inferior
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes.
Recusar-se a executar serviço/fornecimento determinado pela
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado;
Permitir, por dolo ou culpa, situação que crie ou aumente os riscos de
ocorrência de danos físicos, lesões corporais ou consequências letais.
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível
com suas atribuições.
Manter a documentação de habilitação atualizada.
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus
empregados.
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da
FISCALIZAÇÃO.
Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal e outros documentos
necessários à comprovação do cumprimento dos demais encargos
trabalhistas.
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentação exigida na
Cláusula Décima – DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL.

Grau

Incidência

1

Por empregado e por dia

2

Por ocorrência

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência

2

Por empregado e por dia

2

Por item e por ocorrência

1

Por ocorrência

2

Por ocorrência

2

Por ocorrência e por dia

2

Por ocorrência e por dia
de atraso
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13
14
15

Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados
para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a análise da
documentação exigida por força do contrato.
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus
empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los.
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta
tabela, após reincidência formalmente notificada pela unidade
fiscalizadora.

2

Por ocorrência e por dia
de atraso

2

Por empregado e por
ocorrência

3

Por item e por ocorrência

12.12. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;
12.13. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
12.14. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao CONTRATANTE,
aquela será encaminhada para inscrição em dívida ativa;
12.15. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais nele previstas, poderá ser rescindido
unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº
8.666/93.
Parágrafo primeiro: Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, assegurado a ampla defesa
e o contraditório.
Parágrafo segundo: A aplicação da penalidade de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique outras sanções previstas na Lei nº. 8.666/93.
CLÁSULA XIII - Disposições Gerais
I - Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Eletrônico nº.
018/2022, seus anexos e as propostas classificadas.
II - Na hipótese de o fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, poderão ser convocados os
fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pelo primeiro classificado, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei 8.666/93 e posteriores
alterações.
III - Observados os critérios e condições estabelecidas na presente Ata, a Administração poderá comprar de mais de
um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que
o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração,
observadas as condições do Edital e o Preço Registrado.
IV - O Registro de Preços poderá ser cancelado ou suspenso pela Administração, por interesse público ou por fatos
supervenientes, desde que amplamente justificado, sem que caibam quaisquer direito ou indenização.

CLÁUSULA XIV - Foro
I - Fica eleito o foro da comarca de Nova Viçosa/BA como o competente para dirimir questões decorrentes do
cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciado as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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II - E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em 02 vias de igual teor, obrigandose por si e sucessores para que surtam todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.

NOVA VIÇOSA, BA, em ____ de ______________ de __________

________________________________________
MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA
LUCIANA SOUSA MACHADO RODRIGUES
__________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EMPRESA CLASSIFICADA
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ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO
O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
13.761.531/0001-49, com sede na Av. Oceânica, n.º 2.994, Bairro Abrolhos I, CEP 45920-000, Nova Viçosa, Estado da Bahia,
neste ato representado por sua Prefeita Sra. LUCIANA SOUSA MACHADO RODRIGUES, doravante denominada
CONTRATANTE e do outro lado a empresa, xxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CEP xxxxinscrita do CNPJ/MF, sob o nº xxxxxxxxxxxx, aqui representada pelo xxxxxxxxxxxxxxxxx,
brasileiro, >>>>>>>>>,inscrito no CPF sob o nº >>>>>>>>>>>>>>>, RG nº >>>>>>>>>>, residente e domiciliado
à>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CEP >>>>>>>>>>>>>>>>>>aqui denominado CONTRATADA, resolvem firmar o presente
contrato, nos termos do procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, considerando os valores e condições
estipulados, observadas as disposições contidas na Lei Federal nº 12.520, de 17/07/2002, Decreto Federal nº 3.555, de
08/08/2000 e suas alterações, Decreto Municipal 231/2021 e com fundamento nas disposições e princípios gerais estatuídos
pela Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações, na forma e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
1.1. O presente contrato tem por objeto o Registro de Preço Para Futura e Eventual Aquisição de Ambulâncias
Para Suprir as Necessidades da Secretária de Saúde do Município de Nova Viçosa-Ba, conforme especificações
e quantitativos indicados no processo Administrativo nº 158/2022 e relacionados nas planilhas contidas nos Anexos do
PREGÃO N° 025/2022 e na proposta vencedora.
1.2. A execução do presente contrato será realizada de forma parcelada.
1.3. Constitui parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o PREGÃO N° 018/2022,
completando o presente instrumento para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes
em todos os seus termos.
1.3.1. Ficam também fazendo parte deste CONTRATO, as normas vigentes, as instruções, a Ordem de Fornecimento e,
mediante aditamento, qualquer modificação que venha ser necessária durante sua vigência.
CLÁUSULA SEGUNDA – Responsabilidade das Partes:
Além das condições dispostas no Termo de Referência (Anexo I do edital) obriga-se a CONTRATANTE:

a)
Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
b)
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
c)
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente
designado;
d)
Efetuar o pagamento no prazo previsto.
Além das condições dispostas no Termo de Referência (Anexo I do edital) obriga-se a CONTRATADA:
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a)
Entregar os materiais objeto da presente licitação, PARCELADAMENTE, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias
corridos, após recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO, devidamente assinado pelo Servidor competente, nas
quantidades e especificações descritas.
b)
Fornecer os produtos em boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, sendo fresca e sem deformidades,
com o peso e produtos de acordo com as normas técnicas em vigor e legislação pertinente.
c)
Conter no rótulo dos produtos entregues as seguintes informações: característica marca qualidade, quantidade,
composição, data de fabricação, peso e de validade para uso. Quando se tratar de material de origem estrangeira as
informações deverão estar em língua portuguesa, conforme prescreve o art. 31 da Lei 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa
do Consumidor.
d)
Substituir os produtos fornecidos em desacordo com a proposta de preços e as especificações constantes do objeto
deste Termo, ou que porventura sejam entregues com defeitos, pesagem em desacordo ou imperfeições, cabendo ao licitante
vencedor providenciar a reposição, em no máximo 05 (Cinco) dias, sem ônus para o PMNV.
e)
Comunicar, antecipadamente, a data e o horário da entrega, não sendo aceito o produto que estiver em desacordo
com as especificações constantes deste Termo.
f)
Dar ciência ao PMNV, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da entrega dos
produtos.

g)
Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao PMNV, ou ainda a
terceiros, na execução do objeto deste Termo e da licitação, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a
responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento pela PMNV.
h)
Manter, durante todo o período de entrega, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, quando da realização do pagamento pela PMNV, comunicando, imediatamente, a superveniência de fato
impeditivo da manutenção dessa condição, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
i)
Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90)
que sejam compatíveis com o regime de direito público.
j)
Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a esta Prefeitura ou a terceiros em razão
de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações
contratuais ou legais a que estiver sujeita.
k)
Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PMNV.
l)
No ato da entrega, deverá o contratado levar uma balança para pesagem dos produtos, conforme a planilha
com o quantitativo especificado.
m)
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato;
n)
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
o)
Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam
ou venham a incidir na execução do contrato;
p)
A inadimplência com referência aos encargos e obrigações estabelecidos não transfere ao PMNV a
responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o fornecimento, razão pela qual a Empresa Vencedora
renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;
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q)
Quando for o caso, assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação de acidentes de trabalho, quando em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados no
desempenho de alguma atividade pertinente ao fornecimento ou em conexão ou contingência, na forma como a
expressão;
r)
Fornecer os materiais nas embalagens e adotar todas as medidas preventivas no sentido de se minimizar
acidentes ou danos que venham a comprometer a qualidade e a quantidade fornecida;
s)
Manter, pessoal e equipamentos suficientes para o atendimento;
t)
Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do fornecimento.
CLÁUSULA TERCEIRA – Do Valor
3.1. O valor do presente contrato será de R$ .........., conforme definido na proposta apresentada (De acordo com o somatório
dos lotes);
3.2. Nos preços já estão inclusos todos os custos necessários à execução do serviço/fornecimento do presente contrato, bem
como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, deslocamento de pessoal,
transporte, garantia dos materiais/acessórios e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado
constante da proposta. Não será permitido, portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado.
CLÁUSULA QUARTA – Do Pagamento
4.1. A contratante pagará a contratada de acordo com a quantidade efetivamente executada e entregue, em até 30 (trinta)
dias após a apresentação das Notas Fiscais correspondentes e depois de atestada pelo Contratante a efetiva satisfação do
objeto contratual.
4.1.1. Os valores deverão ser pagos a CONTRATADA através de crédito na Conta Corrente......, da Agência ..........
Banco........., cidade de......
4.2. A liquidação das despesas obedecerá, rigorosamente, o estabelecido na Lei nº 4320/64.
4.3. Os pagamentos poderão ser sustados pelo Município nos seguintes casos:
a)
b)

Não cumprimento das obrigações assumidas que possam de qualquer forma prejudicar a contratante;
Inadimplência de obrigações da contratada para com o Município, por conta do estabelecido no contrato;

4.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto houver qualquer pendência de liquidação ou obrigação que lhe for imposta,
sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção.
4.5. Fica assegurada ao contratado, na forma do art. 65, II, alínea “d” da Lei 8666/93 e alterações posteriores, estabelecerem
o equilíbrio financeiro do contrato, desde que devidamente comprovado.
4.6. Obrigam-se a Contratada, nos termos do art. 55, XIII, da Lei 8666/93 e alterações posteriores, manter-se durante a
execução do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações aqui assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas por ocasião da licitação.
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4.7. Para efeito de pagamento serão computados apenas os quantitativos efetivamente fornecidos.
CLÁUSULA QUINTA – Condições gerais de Entrega dos Produtos

5.1. Entregar os materiais objeto da presente licitação, PARCELADAMENTE, no prazo máximo de até 05 (cinco)
dias corridos, após recebimento da ordem de fornecimento, devidamente assinado pelo Servidor competente, nas
quantidades e especificações descritas.
5.2. A forma de entrega prestigia o planejamento da Secretaria de Saúde, mantendo estoque mínimo, sistema
similar ao “Just in time”, que prevê a entrega parcelada do material, evitando acúmulo no almoxarifado, desgaste
do objeto devido a fatores naturais como poeira e umidade.
5.3. Quantos aos objetos licitados deverão ser entregues no ALMOXARIFADO do Setor de Compras da Prefeitura
Municipal de Nova Viçosa-BA, localizado na Av. Castelo Branco, nº 2548. Bairro Henrique Brito - Distrito Posto
Da Mata, 45928-000 Nova Viçosa/BA. Horário de Recebimento: segunda à quinta-feira, das 08:00h às 12:00h e
das 13:00h às 15:00h e às sextas-feiras das 08:00h às 12:00h.
5.4. Todos os PRODUTOS deverão atender rigorosamente às especificações solicitadas no Edital e seus Anexos.
A entrega fora das especificações indicadas implicará na recusa por parte da Secretaria, que os colocará à
disposição do fornecedor para substituição;
5.5. Os PRODUTOS deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante
as operações de transporte, carga e descarga, assinalando-se nas embalagens a procedência e demais
características que os identifiquem e os qualifiquem;
5.6. Não serão aceitos PRODUTOS cujo acondicionamento apresente sinais de violação;
5.7. A reparação ou substituição do PRODUTO deverá ocorrer no prazo máximo de 03 (três) dias úteis sobre a
recusa dos mesmos. Esgotado esse prazo, a empresa será considerada em atraso e sujeita às penalidades
cabíveis.
5.8. No local de entrega, o Coordenador de Material e Patrimônio fará o RECEBIMENTO PROVISÓRIO dos
materiais, devendo verificar sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal e a data da entrega.5.5. A qualidade
dos produtos será contestada caso haja irregularidades.
5.9. Os produtos em estado de deterioração, maturação avançada, cor, textura e odor não característico serão devolvidos no
ato de entrega, devendo ser repostos na próxima entrega. O mesmo ocorrerá para produtos com as embalagens rompidas,
sujas, amassadas e/ ou enferrujadas.
5.10. Todas as informações necessárias para a perfeita execução destas entregas constarão da Ordem de Fornecimento a
ser emitida pela Prefeitura Municipal de NOVA VIÇOSA, por meio da Secretaria solicitante.
CLÁUSULA SEXTA – Do Prazo de Vigência
6.1. O prazo de execução do contrato a ser celebrado com a Licitante vencedora será de até 31/12 do exercício que for
celebrado, a contar de sua assinatura e posterior publicação.
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6.1.1. Havendo interesse da Municipalidade, o contrato decorrente desta Licitação poderá ter o seu prazo prorrogado, por meio
de aditivo contratual, sempre se observando o prazo estabelecido no art. 57 da Lei 8666/93 e alterações posteriores e a existência
de saldo contratual.
6.2. As alterações contratuais atenderão ao interesse público, obedecidas as normas gerais previstas na Lei Federal 8.666/93,
incorporando as alterações posteriores.
CLÁUSULA SÉTIMA – Da Dotação Orçamentária
7.1. Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este contrato correrão por conta das dotações
orçamentárias e elementos de despesa abaixo discriminados:
ÓRGÃO: 3 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA
SECRETARIA: 3.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 3.01.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO: 1.011 - REFORMA, MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
ELEMENTO 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE: 02 - REC. IMP. E TRANSF. IMP. - SAÚDE - 15%
FONTE: 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
CLÁUSULA OITAVA – Do Recebimento do Objeto
8.1. Caberá, à Prefeitura Municipal de Nova Viçosa, a cada entrega, certificar-se que a nota fiscal do produto entregue esteja
atestada, datada, na forma e condições estabelecidas em edital, sob pena de responsabilidade funcional.
8.2. Fica facultado à Prefeitura Municipal de Nova Viçosa proceder à análise oficial do produto adquirido, de acordo com as
exigências do presente Edital, quando entender necessário e conveniente. As despesas desta atividade correrão a expensas
do fornecedor.
8.3.1. Constatada a desconformidade do produto fica o fornecedor obrigado a substituir todo o produto no prazo máximo de
03 (três) dias corridos, independente da aplicação das penalidades previstas neste Edital.
CLÁUSULA NONA – Da Fiscalização
9.1. A execução do Contrato será acompanhada por servidor previamente designado pela Administração, nos termos do Art. 67
da Lei nº 8.666/93, que verificará o cumprimento das especificações técnicas, dando ênfase aos aspectos de qualidade e
presteza no atendimento, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, quando estes não obedecerem ou não atenderem ao
desejado ou especificado.
9.2. A fiscalização por parte do CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto ao perfeito
fornecimento dos produtos contratados.
9.3. As ordens de serviço e toda a correspondência referente ao contrato, exceto as de rotina, serão feitas por ofício. Na
hipótese de a CONTRATADA se negar a assinar o recebimento do ofício no competente livro de carga, o mesmo será enviado
pelo correio, registrado, considerando-se feita a comunicação para todos os efeitos.
9.4. A fiscalização do Contrato será realizada pelo Servidor XXXXXX, designado pela Portaria nº XX/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA– Das Penalidades
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10.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de NOVA
VIÇOSA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da
aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que:
10.1.1Apresentar documentação falsa;
10.1.2Fraudar a execução do contrato;
10.1.3Comportar-se de modo inidôneo;
10.1.4Cometer fraude fiscal; ou
10.1.5Fizer declaração falsa.
10.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002,
nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução parcial ou de inexecução total do objeto,
garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos
itens “10.4” a “10.12”, e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes penalidades:
10.2.1 Advertência;
10.2.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de NOVA
VIÇOSA, por prazo não superior a dois anos;
10.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido
o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou
10.2.4 Impedimento de licitar e contratar com o Município de NOVA VIÇOSA, ou nos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos;
10.3. Configurar-se-á a inexecução total, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA deixar de iniciar, sem causa
justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias contados da data estipulada para início da execução contratual;
10.4. No caso de inexecução total do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por
cento) do valor do contrato;
10.5. Configurar-se-á o retardamento da execução, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA, sem causa justificada,
deixar de iniciar, a qualquer tempo, a execução do contrato ou atrasar a entrega do objeto definido no contrato;
10.6. No caso de cometimento das infrações elencadas no item acima, a CONTRATADA poderá ser sancionada com multa
diária de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento);
10.7. Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto, entre outras hipóteses, quando decorridos 20 (vinte) dias do término
do prazo estabelecido para a execução do contrato, houver fornecimento do objeto pela CONTRATADA, mas não em sua
totalidade;
10.8. No caso de inexecução parcial do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 20% (vinte por
cento) do valor total do contrato;
10.9. O contrato será rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos de inexecução parcial ou de inexecução
total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica;
10.10. A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em qualquer das
situações previstas na tabela 2 do item 10.11 a seguir:
10.11. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação
estabelecida nas tabelas seguintes:

Tabela 1
GRAU DA INFRAÇÃO

CORRESPONDÊNCIA% do valor total do Contrato
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1
2
3

1%
2%
3%

Tabela 2
Item
1
2
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Descrição
qualificação

Manter empregado sem
para a execução dos
serviços/fornecimentos.
Fornecer informação falsa de serviço/fornecimento ou substituição de material
licitado por outro de qualidade inferior
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes.
Recusar-se a executar serviço/fornecimento determinado pela
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado;
Permitir, por dolo ou culpa, situação que crie ou aumente os riscos de
ocorrência de danos físicos, lesões corporais ou consequências letais.
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com
suas atribuições.
Manter a documentação de habilitação atualizada.
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus
empregados.
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO.
Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal e outros documentos
necessários à comprovação do cumprimento dos demais encargos
trabalhistas.
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentação exigida na
Cláusula Décima – DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados para
sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a análise da
documentação exigida por força do contrato.
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus empregados
e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los.
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta
tabela, após reincidência formalmente notificada pela unidade fiscalizadora.

Grau

Incidência

1

Por empregado e por dia

2

Por ocorrência

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência

2

Por empregado e por dia

2

Por item e por ocorrência

1

Por ocorrência

2

Por ocorrência

2

Por ocorrência e por dia

2

Por ocorrência e por dia
de atraso

2

Por ocorrência e por dia
de atraso

2

Por empregado e por
ocorrência

3

Por item e por ocorrência

10.12. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;
10.13. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica a CONTRATADA obrigada
a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
10.14. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, aquela
será encaminhada para inscrição em dívida ativa;
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10.15. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais nele previstas, poderá ser rescindido
unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRO – Da Rescisão
11.1. O CONTRATANTE poderá rescindir este Contrato de pleno direito, a qualquer tempo, independentemente de
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que caiba a CONTRATADA o direito de qualquer reclamação ou
indenização, nos casos previstos no Art. 88 e seguintes da Lei 8.666/93 e suas alterações e nos seguintes casos:
I - Descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
II - Atraso injustificado na entrega dos produtos;
III - paralisação do fornecimento sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
IV - Cessão total ou parcial do seu objeto sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE, bem como a associação,
fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
V - Desatendimento das determinações regulares do preposto do CONTRATANTE designado para acompanhar e fiscalizar
a sua prestação, assim como as de seus superiores;
VI - Cometimento reiterado de faltas na sua prestação, anotadas em registro próprio, desde que atingido o limite estabelecido
no contrato para a soma dos valores das multas aplicadas;
VII - decretação da falência da sociedade, a dissolução da sociedade, a alteração social ou a modificação da finalidade ou da
estrutura da empresa, que a juízo do CONTRATANTE, prejudique a prestação do serviço;
§ 1o. A rescisão acarretará como consequência imediata a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos
prejuízos causados ao CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -Da Alteração
12.1 - Este contrato poderá ser alterado mediante assentimento das partes através de Termos Aditivos, objetivando promover
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ou em decorrência de fatores supervenientes que possam torná-lo
inexequível.
12.2. A contratada é obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no
objeto do presente contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado;
12.3. Eventual reequilíbrio econômico-financeiro, para restabelecer relação que as partes pactuaram inicialmente sobre os
encargos do contratado e a retribuição da Administração, poderá ser solicitado pela contratada, observando o previsto no art.
65, inciso II, d e §5º, da Lei nº 8.666/93;
12.4. São admitidas prorrogações desde que, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu
equilíbrio econômico-financeiro, caso ocorra algum dos motivos previstos no art. 57, §1º da lei 8.666/93.
12.5. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do Foro
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Viçosa/BA para dirimir as questões decorrentes deste Contrato, renunciando as
partes, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e combinadas, as partes firmam, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, o presente Contrato.
NOVA VIÇOSA, BA, ...............
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_______________________________
MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA

________________________________
CONTRATADA
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ANEXO VI
(MODELO)

Papel Timbrado da empresa
PROCURAÇÃO

Pregão nº 025/2022

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito a empresa (Nome da
Empresa..............., ), com sede à Rua........................(endereço completo), devidamente inscrita no CNPJ sob o
nº ........................., representada, neste ato por seu sócio gerente, Sr..................., brasileiro, casado, empresário,
residente e domiciliado nesta cidade, nomeia e constitui seu representante, o Sr................................., brasileiro,
(estado civil), ....(profissão...), portador da cédula de identidade nº ...................... e do CPF nº ........................., a
quem são conferidos poderes para representar a empresa outorgante no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022,
instaurado pela Prefeitura Municipal de Nova Viçosa, em especial para firmar declarações e atas, apresentar ou
desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de
recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

Local e data

____________________________________
Assinatura do responsável pela outorga
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ANEXO VII
(MODELO)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022
DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

______________ (nome da empresa), estabelecida na _________________ (rua; nº e cidade), neste ato
representado por seu representante legal ___________ (nome do representante), ____________________
(nacionalidade), ____________ (estado civil), RG nº _______________ e CPF nº ____________, residente e
domiciliado na _____________ (rua; nº e cidade), declara, sob as penas das Leis Civis e Penais, que a empresa
acima citada classifica-se como Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, perante a
_____________ (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado).

_____________- ____ , ____ de ______ de _____

_________________________________
(Assinatura do representante legal)
Nome e identidade do representante legal
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ANEXO VIII
(MODELO)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL

______________ (nome da empresa), estabelecida na _________________ (rua; nº e cidade), neste ato representada por
seu representante legal ___________ (nome do representante), ____________________ (nacionalidade), ____________
(estado civil), RG nº _______________ e CPF nº ____________, residente e domiciliado na_____________ (rua; nº e
cidade), declara, sob as penas das Leis Civis e Penais, que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de
todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

_____________- ____, ____ de ______ de _____ ______

___________________________________________
Representante da empresa Cédula de Identidade nº: ___________
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