
  

  

Estado de Mato Grosso 
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos 

Gestão 2021 / 2024 

 
 

 
 

 

COMPROVANTE 

RETIRADA DE EDITAL 

 

RAZÃO SOCIAL: ____________________________________________________________ 

 

NOME FANTASIA: ___________________________________________________________ 

 

ENDEREÇO:________________________________________________________________ 

 

CIDADE: ______________________________ ESTADO: ____________________________ 

 

CNPJ: __________________________ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _______________________ 

 

FONE (______) __________________ E-MAIL ______________________________________ 

 

CONTATO (NOME): __________________________________________________________ 

 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 037/2021 

 

OBJETO: Registro de Preço contratação empresa especializada na prestação de serviço de transporte em UTI MÓVEL DO TIPO D, 

DE SUPORTE AVANÇADO, para atender a Secretaria de Saúde de Vale de São Domingos-MT, de acordo com as normas 

voltadas ao setor público, conforme Termo de Referência constante do Anexo I. 

 

Obtivemos através do acesso ao sítio www.valedesaodomingos.mt.gov.br, nesta data, cópia do instrumento 

convocatório da licitação acima identificada.  

 

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de 

retirada do Edital e remetê-lo ao Setor de Licitação, por meio de fax (65) 3268-1058/1140 ou do e-mail: 

licitacões@valedesaodomingos.mt.gov.br, das 07:00 às 13:00 horas.  

 

Este formulário / recibo deverá ser redigido em português de forma clara, não podendo ser manuscrito e nem conter 

rasuras ou entrelinhas, devidamente datado, assinado e rubricado pelo representante legal da licitante proponente. 

 

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos da responsabilidade da comunicação, 

por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem 

como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

 

 

Local: _______________________, _____ de _________________ de 2021. 

 

Nome por Extenso:______________________________________________ 

 

RG. n.º: _______________________________________ 

ASSINATURA 
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                                                                 PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2021 
 
 
  1. PREÂMBULO   

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS, i n sc r i t a  n o  CNPJ  n º  

0 4 .2 15 .99 3 /0 00 1 -7 0 ,  através do pregoeiro oficial, designado através da Portaria nº 4 3 /2021, de 2 0 /05/2021, 

torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 

para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, mediante as condições estabelecidas no 

presente instrumento convocatórias e seus anexos, que se subordinam às normas gerais das Leis nº 10.520/02, nº 

8.666/93, e suas alterações e no que couber no Decreto Municipal nº 40/2009 de 11 de setembro de 2009, Decreto 

Municipal nº 13 de 08 de Fevereiro de 2017, Decretos Federal nº. 7.892 de 23 de janeiro de 2013 que institui a 

modalidade pregão presencial Registro de Preço. 

 

 

Data da realização:                        03/09/2021 às 08:00 horas; (horário de MT); 

 

Horário para Credenciamento:     07:40h até às 08:00h (horário de MT); 

 

Recebimento dos Envelopes:      08:00h (horário de MT). 

 

Local: Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos-MT, Sala de Licitações, com sede na Avenida Tancredo Neves 

Nº 88, Centro, CEP 78.253-000, Vale de São Domingos-MT. 

 

 

Os Envelopes referentes à PROPOSTA DE PREÇOS e aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão recebidos 

pelo Pregoeiro em Sessão Pública marcada para o dia, hora e endereço supramencionado. 

 

2. OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

2.1.  Registro de Preço contratação empresa especializada na prestação de serviço de transporte em UTI MÓVEL DO TIPO D, DE 

SUPORTE AVANÇADO, para atender a Secretaria de Saúde de Vale de São Domingos-MT, com especificações e condições 

constantes no Termo de Referência constante do Anexo I. 

 

2.1.1 O presente certame licitatório é destinado exclusivamente à participação de micro empresas e empresas de 

pequeno porte, conforme preconiza o art. 47 e 48, inciso I, da Lei Complementar 123/2006. 

 

 3. TERMO DE REFERÊNCIA   

 

 

2.2. A Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos não se obriga a contratar os serviços relacionados da licitante 

vencedora, podendo até realizar licitação específica, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do 

registro de preços terá preferência, nos termos do art. 15, § 4º da Lei nº 8.666/93. 

 

3.1. Foi elaborado pela Secretaria de Saúde, o Termo de Referência do Pregão Presencial n° 37/2021, o qual servirá 

de base para todo o procedimento licitatório. 

 

 4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   

 

 

4.1. A execução do presente contrato será custeada com os recursos próprios previstos no Orçamento Anual do 

Município do Exercício de 2021 na seguinte rubrica orçamentária: 

 

4.2. Valor: 

4.2.1 O valor estimado deste contrato a ser pago pelo fornecimento do objeto importa em aproximadamente R$ 
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150.264,40 (cento e cinquenta mil duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos). 

 

5.1.  Poderão  participar  do  Pregão  as  empresas  interessadas,  que  atenderem  a  todas  as exigências  deste  edital,  

seus  anexos  e  que  tenham  ramo  de  atividade  pertinente  ao  objeto licitado. 

 

5.2. Sob pena de desclassificação, os interessados a participar do presente pregão deverão trazer a documentação 

original ou fotocópias das mesmas autenticadas por cartório. 

5.2.1. Só serão aceitas cópias legíveis. 

5.2.2. Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas. 

5.2.3.  O  Pregoeiro  reserva-se  o  direito  de  solicitar  o  original  de  qualquer  documento, sempre que tiver dúvida e 

julgar necessário. 

5.2.4. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em copias simples, ficando estabelecido o 

prazo de 30 (trinta) dias para que a licitante apresente a mesma documentação autenticada por cartório competente, 

podendo ser realizado por meio eletrônico através do email licitacao@valedesaodomingos.mt.gov.br.. 

 

 5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME LICITATÓRIO   

 

5.3.  As validades para  os  documentos  apresentados  serão  aquelas  constantes  de  cada documento ou estabelecidos 

em lei. 

5.3.1. Nos casos omissos, a Comissão permanente de Licitação considerará como prazo 

de validade aceitável o de 30 (trinta) dias contados da data de sua emissão. 

 

5.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

I - Que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

II - Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

III - Inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta,  nas  esferas  

Federal,  Estadual  ou  Municipal,  desde  que  o  Ato  tenha  sido publicado  na  imprensa  oficial  ou  registrado  no  

Cadastro  de  Fornecedores  do  Estado, conforme   o   caso,   pelo   órgão   que   o   praticou   enquanto   perdurarem   os   

motivos determinantes da punição; 

IV - Estrangeiras que não funcionem no País; 

V - Sociedades Cooperativas. 

VI  -  Pessoas  Jurídicas  que  inadimpliram  a  Ata  de  Registro  de  Preço  ou  ordens  de fornecimento firmadas junto a 

esta municipalidade; 

 

5.5.  A  simples  apresentação  da  proposta  comercial  corresponde  à  indicação,  por  parte  da licitante,  de  que  

inexistem  fatos  que  impeçam  a  sua  participação  na  presente  licitação, eximindo  assim  a  Comissão  Permanente  

da  Licitação  do  disposto  no  art.  97  da  Lei  nº 8.666/93. 

 

  5.5.1 Fica a licitante obrigada a informar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da 
habilitação, se este ocorrer após a abertura do certame. 

 

5.6.  A  entrega  da  proposta  comercial  implica  nos  seguintes  compromissos  por  parte  do licitante: 

 

  5.6.1. Estar ciente das condições da licitação; 

 

  5.6.2.   Assumir   a   responsabilidade  pela   autenticidade   de   todos   os   documentos apresentados; 

 

  5.6.3. Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo Pregoeiro; 

 

  5.6.4. Manter, durante toda a execução do eventual registro, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições para habilitação exigidas na licitação. 

 

 

  6. PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESADE PEQUENO PORTE   
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6.1.  Nos  termos  dos  artigos  42  e  43  da  Lei  Complementar  nº  123,  de  14/12/2006,  as microempresas  e  

empresas  de  pequeno  porte  deverão  apresentar  toda  a  documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

 6.1.1.   Havendo   alguma   restrição   na   comprovação   da   regularidade   fiscal,   será assegurado o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em  que  o  proponente  for  declarado  o  vencedor  do  

certame,  prorrogáveis  por  igual período,  a  critério  da  Administração  Pública,  para  a  regularização  da  

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas  com  

efeito  de  certidão  negativa.  Eventual  interposição  de  recurso  contra  a decisão que declara o vencedor do certame 

não suspenderá o prazo supracitado. 

 

6.2.  A  não  regularização  da  documentação  no  prazo  previsto  no  subitem  10.1.1,  implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado 

à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

contratação, ou revogar a 

licitação. 

 

6.3. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

6.3.1  A  microempresa  ou   empresa   de  pequeno   porte  melhor   classificada   poderá apresentar   proposta   de   

preço   inferior   àquela   considerada   vencedora   do   certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 

licitado; 

 

6.3.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma  do  subitem   8.7.1,   

serão  convocadas   as  remanescentes  que  porventura  se enquadrem  na  hipótese  do  subitem  10.3,  na  ordem  

classificatória,  para  o  exercício  do mesmo direito; 
 

6.3.3.  No  caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados  pelas  microempresas  e empresas de pequeno porte 
que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 10.3, será  realizado  sorteio  entre  elas  para  que  se  identifique  
aquela  que  primeiro  poderá apresentar melhor oferta. 

6.3.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da 

proposta originalmente vencedora do certame. 

 

6.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a Lei  Complementar  nº  

123/2006  deverá  apresentar,  na  forma  da  lei,  juntamente  com os documentos de habilitação, a declaração de que 

não se encontra em nenhuma das situações do §4º do art. 3º do dispositivo supracitado. 

 

  7. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL   

 

7.1.  Decairá  do  direito  de  pedir  esclarecimentos  ou  impugnar  os  termos  deste Edital  aquele que não o fizer até 02 

(dois) dias úteis antes da data designada para a abertura dos envelopes, apontando de forma clara e objetiva as falhas 

ou  irregularidades  que  entende  viciarem  o  mesmo.  As  petições  deverão  ser  protocoladas, devidamente instruídas 

(assinatura, endereço, razão social e telefone para contato), junto ao Serviço de Protocolo desta Prefeitura. 

 

7.2.  Se  a  impugnação  ao  edital  for  reconhecida  e  julgada  procedente,  serão  corrigidos  os vícios  e,  caso  a  

formulação  da  proposta  seja  afetada,  nova  data  será  designada  para  a realização do certame; 

 

7.3.   Ocorrendo   impugnação de   caráter   meramente   protelatório,   ensejando assim   o retardamento  da  execução  

do  certame,  a  autoridade  competente  poderá,  assegurado  o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena 

estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e legislação vigente. 

 

7.4.  Quem  impedir,  perturbar  ou  fraudar,  assegurado  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  a realização de qualquer 

ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 02 (dois) a 03 (três) anos, e multa, nos termos do 

artigo 93, da Lei 8.666/93. 
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  8. DO CREDENCIAMENTO   

 

8.1. No horário previsto no preâmbulo deste edital, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um 

representante (Anexo III), o qual deverá identificar-se junto ao Pregoeiro, quando solicitado, exibindo a respectiva 

cédula de identidade ou documento equivalente e comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes para 

formulação de propostas (lances verbais), oferta de descontos e para a prática dos demais atos inerentes ao certame. 

 

8.2.  Se  a  empresa  for  representada  por  procurador,  faz-se  necessário  o  credenciamento através  de  outorga  por  

instrumento  público  ou  particular, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para  

formular  ofertas  e  lances  de  preços,  para  recebimento  de  intimações  e  notificações, desistência ou não de recursos, 

bem como demais atos pertinentes ao certame. 
  

8.2.1.  Deverá  acompanhar  a  Procuração  cópia  do  Ato  Constitutivo  (contrato  social, registro e outros documentos 
legalmente aceitos), a fim de demonstrar que o outorgante possui poderes para tal. 

 

8.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá comprovar ser o 

responsável legalmente, podendo assim assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 

8.4.   Caso   haja   a   substituição   do   representante,   deverá   o   novo   representante,   exibir documentos  probatórios  

de  sua  atual  condição,  para  que  a  licitante  possa  participar  das demais fases do procedimento licitatório. 

 

8.5. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 

 

8.6. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 5.2 e 5.3. não implicará a exclusão da empresa 

em participar do certame, mas impedirá o representante de manifestar- se  na  apresentação  de  lances  verbais  e  

demais  fases  do  procedimento  licitatório,  enquanto não suprida a falta ou sanada a incorreção. 

 

8.7.  A  microempresa  e  empresa  de  pequeno  porte  que  quiser  usufruir  dos  benefícios concedidos pela Lei 

Complementar nº 123/2006 deverá apresentar: 

 

8.7.1.  Certidão  emitida  pela  Junta  Comercial  ou  Cartório  competente  certificando  a situação da empresa de 

enquadramento ou reenquadramento de ME e EPP (IN/DNRC nº 103/2007). 

 

8.8. O documento de credenciamento, com a apresentação da respectiva cédula de identidade ou  documento  

equivalente  com  foto,  e  a  declaração  de  cumprimento  dos  requisitos  de habilitação (Anexo V), deverão vir 

FORA DOS ENVELOPES de “PROPOSTA DE PREÇOS” e “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, sendo 

apresentados ao Pregoeiro quando solicitados. 

 

8.9.  Os  documentos  de  credenciamento  serão  retidos  pelo  pregoeiro  e  equipe  de  apoio  e juntados ao processo 

licitatório. 

 

  9. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES   

 

9.1. Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, o representante da licitante entregará os dois envelopes  não  

transparentes  e  lacrados,  um  contendo  a  proposta  de  preços  e  outro  os documentos de habilitação, 

independentemente de credenciamento, não sendo aceita, a partir desse momento, a participação de novos licitantes. 

 

9.2.  O  envelope  contendo  a  Proposta  de  Preços  deverá  ter  expresso,  em  seu  exterior,  as seguintes informações: 

 

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos-MT 

Pregão Presencial n° 37/2021 

Envelope n° 1 – Proposta de Preços 

CNPJ: ................................................. 

Razão Social: ..................................... 

Telefone/Fax: ...................................... 
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9.3.  O  envelope  contendo  os  Documentos  de  Habilitação  deverá  ser  expresso,  em  seu 

exterior, as seguintes informações: 

 

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos-MT 

Pregão Presencial n° 37/2021 

Envelope n° 2 – Habilitação 

CNPJ: ................................................. 

Razão Social: ..................................... 

Telefone/Fax: ...................................... 

 

9.4. Inicialmente, será aberto o Envelope das Propostas de Preços e, após, o Envelope dos Documentos de 

Habilitação. 

 

  10. DA PROPOSTA DE PREÇOS   

 

10.1. A proposta deverá ser emitida em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em  língua  portuguesa,  

admitindo-se  o  emprego  de  idioma  estrangeiro  para  expressões técnicas de uso corrente, desde que 

acompanhadas de sua tradução entre parênteses, suas folhas devem ser numeradas e rubricadas, sendo a última 

datada e assinada por pessoa com poderes para assumir obrigações em nome da empresa (proprietário, dirigente, 

sócio-gerente ou mandatário), redigida com clareza, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, sem alternativas 

de preços ou qualquer outra condição que induza a classificação a ter mais de um resultado e, ainda, contendo: 

 

10.1.1.  Uma  única  cotação,  contendo  preços  unitários  e  totais,  em  moeda  corrente nacional,  expressos  em  

algarismos  fracionados  até  o  limite  dos  centavos  (duas  casas decimais  após  a  vírgula)  e  por  extenso.  Em  caso  

de  divergência  entre  os  valores unitários  e  totais,  serão  considerados  os  primeiros,  e  entre  os  valores  expressos  

em algarismo e por extenso, será considerado este último; 

 

10.1.2.  Folha  de  identificação  da  licitante,  contendo:  Razão  ou  Denominação  Social, endereço completo, 

telefone/fax, número do CNPJ/MF e, se possível, número da conta corrente, agência e respectivo banco, praça de 

pagamento e endereço eletrônico; 
 
 

10.1.3. O Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data 

de sua apresentação; 

 

10.1.3.1. A proposta que omitir o prazo de validade será considerada como válida pelo período de 60 (sessenta) dias a 

contar da data de sua apresentação. 

 

10.1.4. Declaração de que na sua proposta, os valores apresentados englobam todos os custos operacionais da 

atividade, incluindo frete, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer  outras  despesas,  diretas  e  indiretas,  

inclusive,  porventura,  com  serviços  de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto deste 

Edital e seus Anexos, sem que caiba ao proponente direito de reivindicar custos adicionais. 

 

10.2.  Quaisquer  tributos,  despesas  e  custos,  diretos  ou  indiretos,  omitidos  na  proposta  ou incorretamente   cotados   

que   não   tenham   causado   a   desclassificação   da   mesma   por caracterizar   preço   inexequível   no   julgamento   

das   propostas,   serão   considerados   como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse 

ou qualquer título, devendo o objeto deste pregão ser fornecido, executado, sem ônus adicionais; 
 
10.3.  A  não  identificação  na  Proposta  do  nome  do  responsável  abaixo  da  assinatura  não constitui motivo de 
desclassificação da licitante, contudo esta informação deverá ser fornecida na fase de julgamento; 

 

10.4. Os valores ofertados devem ser compatíveis com os preços praticados no mercado sob pena de desclassificação 

da proposta; 

 

10.5. Não será admitida proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
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preços dos insumos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda  que  o  ato  convocatório  não  tenha  

estabelecido  limites  mínimos,  exceto  quando  se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria 

licitante, para os quais renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração. 

 

10.6. O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar  maiores esclarecimentos sobre a composição dos preços 

propostos; 

 

10.7.   Após   apresentação   da  proposta,   não   caberá  desistência,   salvo   por   motivo   justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Pregoeiro; 

 

10.8.   Em   nenhuma   hipótese   poderá   ser   alterada,   quanto   ao   seu   mérito,   a   proposta apresentada, tanto no que 

se refere às condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras que importem em modificação nos seus termos 

originais, ressalvadas àquelas quanto ao preço declarado por  lance  verbal  ou às destinadas  a sanar evidentes  erros  

materiais  devidamente avaliadas e justificadas à Pregoeiro. 

 

10.9. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 

 

10.9.1.  que  não  atenderem  as  especificações  e  exigências  do  presente  Edital  e  seus Anexos ou da Legislação 

aplicável; 

 

10.9.2. omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento; 

 

10.9.3.  que  impuserem  condições  ou  contiverem  ressalvas  em  relação  às  condições estabelecidas neste Edital; 

 

10.10. A simples participação neste certame implica em: 

 
 
10.10.1. plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus  Anexos,  bem  como  no  

dever  de  cumpri-las,  correndo  por  conta  das  empresas interessadas  todos  os  custos  decorrentes  da  elaboração  e  

apresentação  de  suas 

propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos; 

 

10.10.2.  que  a  empresa  vencedora  deverá  apresentar  proposta  atualizada  em  até  48 (quarenta e  oito) horas, exceto  

no caso de justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos, que estabelecerá novo prazo; 

 

10.10.3 comprometimento da empresa vencedora em fornecer os serviços objeto desta licitação em total 

conformidade com as especificações do Edital e seus anexos; 

 

   11. ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E APLICAÇÃO DOS LANCES VERBAIS  

 

11.1. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO POR ITEM, onde será verificado o 

menor preço por item da proposta apresentada. 

 

11.2. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas, a equipe de apoio ordená-las-á em  ordem  decrescente  

de  preços  e  em  seguida  identificará  a  proposta  de  menor  preço, classificando o seu autor, cujo conteúdo atenda 

as especificações do Edital e em seguida as propostas   com   valores   sucessivos   e   superiores   de   até   10   (dez)   

pontos   percentuais relativamente à de menor preço; 

 

11.3. O conteúdo das propostas do subitem anterior será analisado, desclassificando aquelas cujo objeto não atenda às 

especificações, prazos e condições fixados no edital; 

 

11.4.  Não  havendo,  no  mínimo,  03  (três)  propostas  válidas  nos  termos  do  subitem  11.2. serão selecionadas até 

três melhores propostas e os seus autores convidados a participar dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços por 

lote oferecidos nas propostas escritas; 
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11.5. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentar  lances  

verbais,  que  deverão  ser  formulados  de  forma  sucessiva,  em  valores distintos e crescentes para o desconto sobre 

o Valor de Referência. 

 

11.5.1. Será vedado, portanto, a oferta de lance com vista ao empate. 

 

11.6.  Os  lances  deverão  ficar  adstritos  à  redução  dos  preços,  não  se  admitindo  ofertas destinadas a alterar 

outros elementos da proposta escrita; 

 

11.7.  Quando  convidado  a  ofertar  seu  lance,  o  representante  da  licitante  poderá  requerer tempo, para analisar seus 

custos ou para consultar terceiros, podendo, para tanto, valer-se de telefone celular e outros; 

 

11.8. A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 

Pregoeiro, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do preço apresentado por ele, 

para efeito de ordenação das propostas; 

 

11.9.  O  encerramento  da  fase  competitiva  dar-se-á  quando,  indagados  pelo  Pregoeiro,  as licitantes manifestarem 

seu desinteresse em apresentar novos lances; 

 

11.10. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e 

o valor estimado para a contratação; 

 

11.10.1.   Ocorrendo   a   hipótese   acima   e   havendo   empate   na   proposta   escrita,   a classificação será efetuada por 

sorteio, na mesma sessão; 

 

11.11.  Declarada  encerrada  a  etapa  de  lances  serão  classificadas  as  ofertas  na  ordem decrescente de valor, 

consubstanciado nos descontos oferecidos; 

 

11.12 Não poderá haver desistência dos lances ofertados; 

 

11.13. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta, quanto ao valor apresentado pela primeira classificada, 

decidindo motivadamente a respeito; 
 
11.14. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias do licitante que a tiver 
formulado. 

 

11.15. Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a 

apuração de uma proposta que atenda todas as exigências; 

 

11.16.  Verificando-se,  no  curso  da  análise,  o  descumprimento  aos  requisitos  estabelecidos neste Edital e seus 

Anexos, a licitante será declarada desclassificada pelo Pregoeiro; 

 

11.17. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus Anexos. 

 

  12. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO   

 

12.1. Será considerada habilitada a licitante que apresentar os documentos a seguir listados, observando que: 

 

12.1.2. A licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os cumprir será inabilitado e sujeito às 

penalidades legais; 

 

12.1.3.  Constituem  motivos  para  inabilitação  da  licitante,  ressalvada  a  hipótese  de saneamento da 

documentação, prevista no subitem 12.1.3.5: 

 

12.1.3.1. a não apresentação da documentação exigida para habilitação; 
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12.1.3.2.  a  substituição  dos  documentos  exigidos  para  habilitação  por  protocolos de requerimento de certidão; 

 

12.1.3.3. a apresentação de documentação de habilitação que contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus 

Anexos; 

 

12.1.3.4.  Os  documentos  que  não  possuírem  prazo  de  validade,  somente  serão aceitos  com  data  não  excedente  a  

30  (trinta)  dias de  antecedência  da  data prevista para apresentação das propostas, exceto atestado; 

 

12.1.3.5. Os documentos necessários à Habilitação que puderem ser extraídos via internet  comprovando  sua  

validade,  serão  impressos,  excepcionalmente,  pelo Pregoeiro  ou  um  dos  membros  da  equipe  de  apoio,  apenas  

para  efeitos  de comprovação de autenticidade daqueles apresentados; 

 

12.1.3.6.  O  envelope  referente  aos  documentos  de  habilitação  deverá  conter  os documentos em originais 

atualizados, ou cópia de cada documento individualmente autenticada, ou ainda, cópias simples que poderão ser 

autenticadas pelo Pregoeiro ou  sua  Equipe  de  Apoio  no  ato  de  abertura  da  documentação  de  habilitação, devendo  

estar  acompanhadas  dos  respectivos  originais,  não  se  aplicando  aos documentos que puderem ser extraídos via 

internet. 

 

12.2.  Os  documentos  de  habilitação,  que  deverão  ser  apresentados  na  sessão  pública,  de forma numerada, 

sequencial e inseridos no envelope nº 02, são os seguintes: 

 

12.2.1.  Declaração  de  inexistência  de  fato  superveniente  impeditivo  de  habilitação,  na forma do artigo 32, § 2º, da 

Lei nº 8.666/93 (conforme modelo Anexo VI); 

 
a) No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, possuir 
alguma restrição na documentação referente à regularidade  fiscal,  esta  deverá  ser  mencionada,  como  ressalva,  na  
supracitada declaração. 

b) A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que  trata  a  Lei  Complementar  nº  

123/2006  deverá  apresentar,  na  forma  da  lei, juntamente  com  os  documentos  de  habilitação,  e  declaração  de  

que  não  se encontra em nenhuma das situações do art. 3º, § 4º da mesma lei.(Anexo VII); 

 

12.2.2. Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de  18  (dezoito)  anos  em  

trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre  e  menores  de  16 (dezesseis)  anos  em  qualquer  trabalho,  salvo  na  

condição  de  aprendiz  a  partir  de  14 (quatorze) anos, nos termos do artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição da 

República e artigo 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93 (conforme modelo Anexo IV); 

 

12.2.3.   Declaração   da   própria   Empresa   de   que   não   existe   em   seu   quadro   de empregados,  servidores  

públicos  exercendo  funções  de  gerência,  administração  ou tomada de decisão (conforme modelo Anexo IV). 

 

12.3.  Documentos  Relativos  à  Habilitação  Jurídica:  As  empresas  interessadas  deverão apresentar a seguinte 

documentação: 

 

a) cédula de Identidade, quando se tratar de empresa individual; 

b) registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) 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; 

d)  inscrição  do  ato  constitutivo,  no  caso  de  sociedades  civis,  acompanhada  de prova de diretoria em exercício; 

e) decreto de autorização,  em  se tratando de empresa ou sociedade  estrangeira em funcionamento no País,  e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

12.4.  A  documentação  relativa  à  Regularidade  Fiscal,  consistirá  na  apresentação  dos seguintes documentos: 

 

12.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
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12.4.2.  Prova  de  Regularidade  com  a  Fazenda  Federal,  que  deverá  ser  comprovada através  da  apresentação  de  

Certidão  de  Regularidade  de  Tributos  e  Contribuições Federais  e  Certidão  de  Regularidade  quanto  à  Dívida  

Ativa  da  União,  expedidas  pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional; 

 

12.4.3. Prova de regularidade com as Fazendas Municipal e Estadual; 

 

12.4.4.  Prova de Regularidade  relativa ao Fundo  de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – CRF, emitido pela 
Caixa Econômica Federal; 

 

12.4.5.  Certidão  Negativa  de  Débito  Trabalhista,  emitida  pelo  Superior  Tribunal  do Trabalho (www.tst.jus.br); 

 

12.4.6. Certidão do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade, onde a mesma poderá ser emitida no site: 

https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php  

 

12.4.7. Certidão do Tribunal De Contas Da União Certidão Negativa De Licitantes Inidôneos, onde a mesma poderá ser 

emitida no site: https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS 

 

12.4.8.  A  prova  de  regularidade  deverá  ser  feita  por  Certidão  Negativa  ou  Certidão Positiva com efeitos de 

Negativa; 
 
12.4.9. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a  existência  de  créditos  não  

vencidos,  em  curso  de  cobrança  executiva  em  que tenha   sido   efetivada   a   penhora;   ou   cuja   exigibilidade   esteja   

suspensa   por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis 

reguladoras do processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de segurança. 

 

12.5.   A   documentação   relativa   à   Qualificação Econômico-Financeira,   consistirá   na apresentação dos 

seguintes documentos: 
 
 

12.5.1. Certidão de Falência e Recuperação Judicial, emitida pelo Distribuidor da sede da licitante, com validade 

máxima de 06 (seis) meses; 
 
 

12.6.  A  documentação  relativa  à  Qualificação Técnica,  consistirá  na  apresentação  dos seguintes documentos: 

 

12.6.1. As empresas participantes deste pregão comprovarão a aptidão para executar o objeto deste certame por meio 

da apresentação dos seguintes documentos: 
 
01 (um) atestado de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público  ou  privado,  que  

comprovem  desempenhos  anteriores  ou atuais  de forma satisfatória, compatíveis em característica, quantidade e 

prazos com o objeto desta licitação; 

 

 

  13. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO   

 

13.1. Encerrada a fase de lance para o Lote, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo  os  

documentos  de  habilitação  da  licitante  que  apresentou  a  melhor  proposta, verificando sua regularidade. 

 

13.2.   Constatado   o   atendimento   das   exigências   editalícias,   a   licitante   será   declarada vencedora, sendo-lhe 

adjudicado o objeto do certame, caso não haja interposição de recursos. 

 

13.3. Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, o Pregoeiro examinará a habilitação das 
licitantes com as ofertas subsequentes e a qualificação destas, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta que atenda aos requisitos do Edital. 

 

13.4. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá suspender a sessão e fixar  as  licitantes  o  

http://www.tst.jus.br/
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
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prazo  de  08  (oito)  dias  úteis  para  a  apresentação  de  nova  habilitação, escoimados os vícios apontados para cada 

licitante, conforme determina o art. 48, § 3° da Lei 8.666/93, mantendo-se a classificação das propostas e lance 

verbais. 

 

13.5.   Da   suspensão   da   sessão   pública   de   realização   do   pregão   será   lavrada   ata circunstanciada   com   

todos  os  vícios  apontados   de  todas  as  licitantes,   assinada   pelos representantes presentes, pelo Pregoeiro e pela 

Equipe de Apoio. 

 

  14. RECURSOS   

 

14.1. Os recursos deverão ser interpostos, verbalmente, no final da sessão, após a declaração do vencedor pelo 

Pregoeiro, devendo a licitante interessada indicar o(s) ato(s) atacado(s) e a síntese das suas razões (motivação), que 

serão registrados em ata. 

 

14.2. O Pregoeiro indeferirá liminarmente recursos intempestivos, imotivados ou propostos por quem não tem poderes, 

negando-lhes, desse modo, processamento, devendo tal decisão, com seu fundamento, ser consignada em ata. 

 

14.3. Interposto o recurso e apresentada sua motivação sucinta na reunião, a licitante poderá juntar,  no  prazo  de  03  

(três)  dias,  contados  do  dia  subsequente  à  realização  do  pregão, memoriais  contendo  razões  que  reforcem  os  

fundamentos  iniciais.  Não  será  permitida  a extensão do recurso, nos memoriais mencionados, a atos não 

impugnados na sessão. 

 

14.4 As demais licitantes, ficando intimadas desde logo na própria sessão, poderão apresentar suas  contrarrazões  no  

mesmo  local  e  no  mesmo  lapso  do  subitem  anterior,  contado  do encerramento do prazo do recorrente para a 

apresentação das razões, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

14.5.  A  falta  de  manifestação  imediata  e  motivada  da  intenção  de  interpor  recurso,  no momento da sessão 

deste Pregão, implicará decadência e preclusão desse direito da licitante, podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto à 

vencedora. 

 

14.6.  Preenchidas  as  condições  da  admissibilidade,  o  recurso  será  processado  da  seguinte forma: 

 

14.6.1. O Pregoeiro aguardará os prazos destinados à apresentação dos memoriais de razões e contrarrazões; 

14.6.2.  Encerrados os  prazos acima,  o  Pregoeiro  irá  analisar  o  recurso  impetrado  por escrito, suas razões e 

contrarrazões, podendo reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco)   dias   úteis   ou,   nesse   mesmo   prazo,   

fazê-lo   subir   à   autoridade superior devidamente informado, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida dentro 

do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso. 

 

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

 

14.8. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Vale de São Domingos, no endereço supramencionado, em dias úteis, no horário de 07 às 13 horas. 

 

14.9.  Decididos  os  recursos  e  constatada  a  regularidade  dos  atos  procedimentais  pelo Pregoeiro da Prefeitura 

Municipal de Vale de São Domingos,  este  adjudicará  o  objeto  do Pregão Presencial e homologará o procedimento 

licitatório. 

 

14.10. A homologação desta licitação não obriga a Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos à contratação do 

objeto licitado. 

 

14.11. O resultado do recurso será divulgado mediante publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. 

 

14.12. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo quanto à disputa. 

 

14.13. Ocorrendo manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 
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retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 

aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e legislação vigente. 

 

  15. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO   

 

15.1.  A  Adjudicação  do  objeto  ao  licitante  vencedor,  feita  pelo  pregoeiro,  ficará  sujeita  a homologação  do  

Prefeito de Vale de São Domingos. 

 

15.2.  Para  fins  de  homologação,  o  proponente  vencedor  fica  obrigado  a  apresentar  nova proposta adequada ao 

preço ofertado na etapa de lances verbais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação realizada 

na audiência pública do Pregão. 

 

15.3. No caso do adjudicatário, se convocado, não assinar o contrato, vindo a decair do direito a execução do objeto 

dessa licitação, a Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos poderá  revogá-la,  ou  convocar  os  licitantes  

remanescentes,  na  ordem  em  que foram classificados, para contratar em igual prazo e nas mesmas condições em que a 

primeira classificada teria sido contratada. 
 
 
 16. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS   

 

16.1.  As  obrigações  decorrentes  deste  Pregão  consubstanciar-se-ão  em  Ata  de  Registro  de Preços cuja minuta consta 

do Anexo VIII; 

 
16.2.  A  Ata  de  Registro  terá  sua  vigência  por  12  (doze)  meses,  contados  a  partir  de  sua publicação no Diário 
Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso; 
 
16.2.1. O prazo para entrega dos itens objetos desta Licitação será de imediato, contados do recebimento da nota de 
empenho. 

 

16.3.  O  prazo  para  assinatura  da  ata  de  registro  será  de  05  (cinco)  dias,  contados  da convocação formal da 

adjudicatária. 

 

 

16.3.1. É facultado a Administração, quando o convocado não assinar a ARP no prazo e condições estabelecidos, 

convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 

propostas pela primeira classificada. 

 

16.4.   A  ARP  deverá  ser   assinada   pelo  representante  legal  da  adjudicatária,   mediante apresentação do contrato 

social ou documento que comprove os poderes para tal investidura e cédula  de  identidade  do  representante,  caso  esses  

documentos  não  constem  dos  autos  do processo licitatório, e uma vez atendidas as exigências do subitem anterior. 

 

16.5.  A  critério  da  administração,  o  prazo  para  assinatura  da  ARP  poderá  ser  prorrogado, desde que ocorra motivo 

justificado, mediante solicitação formal da adjudicatária e aceito por esta Prefeitura. 

 

16.6. Constituem motivos para o cancelamento da ARP as situações referidas nos artigos 77 e 78  da  Lei  Federal  nº  

8.666/93  e  suas  alterações,  bem  como  as  previstas  no  item  20  deste 

Edital. 

 

16.7. Após a homologação será emitida Nota de Empenho em favor da licitante vencedora. O ajuste firmado entre as 

partes será formalizado através da Nota de Empenho, conforme faculta o § 4º do Art. 62 da Lei nº 8.666/93, na qual será 

registrado, no que couber, o disposto no Art. 55 da referida Lei. 

 

 

  17. USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS   

 

17.1.  Poderá  utilizar-se  da  Ata  de  Registro  de  Preços  qualquer  órgão  ou  entidade  da Administração  que  não  

tenha  participado  do  certame,  mediante  prévia  consulta  ao  órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada 



  

  

Estado de Mato Grosso 
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos 

Gestão 2021 / 2024 

 
 

 
 

a vantagem e, respeitadas no que couber, as  condições  e  as  regras  estabelecidas  na  Lei  Federal  nº  8.666/93,  no  art.  

86  do  Decreto Estadual  nº  7.217/2010,  observada  o  Acórdão  nº  1233/12  do  TCU,  relativo  à  utilização  do Sistema 

de Registro de Preços. 

 

17.2. Caberá ao(s) fornecedor(es) beneficiário(s) da Ata de Registro de Preços, observadas as condições  nela  

estabelecidas,  optar  pela  aceitação  ou  não  do  fornecimento,  desde  que  não seja prejudicial às obrigações 

anteriormente assumidas. 

 

17.3. A Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos-MT será o órgão responsável pelos atos de controle e 

administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação. 

 

  18. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES   

 

18.1.   A  licitante   registrada  na   Ata  de  Registro   de   Preços  estará  obrigada   a  fornecer quantitativos superiores  

àqueles registrados, em função  do direito de acréscimo de até 25% (vinte  e  cinco  por  cento)  de  que  trata  o  §  1º  

do  art.  65,  da  Lei  nº  8.666/93. 

 

18.2.  A  supressão  dos  serviços  registrados  na  Ata  poderá  ser  total  ou  parcial,  a  critério  da   Administração, 

considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93. 
 
 
  19. DO CONTROLE DE PREÇOS   

 

19.1.  Durante  a  vigência  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  os  preços  registrados  serão  fixos, podendo  este  órgão  

adotar  as  mesmas  medidas  prescritas  no  artigo  92,  caput  e  seus parágrafos do Decreto Estadual nº 7.271/2010. 

 

19.2.  Comprovada  a redução dos  preços  praticados  no mercado nas  mesmas  condições  do registro, e, definido o 

novo preço máximo a ser pago pela Prefeitura de Vale de São Domingos, o proponente registrado  será convocado,  

para  a devida  alteração  do valor  registrado em  Ata,  o qual  será publicado na imprensa oficial do Estado. 

 

  20. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS   

 

20.1.  O  proponente  terá  o  seu  registro  de  preços  cancelado,  por  intermédio  de  processo administrativo   

específico,   a   pedido,   sem   prejuízo   da   aplicação   das   penalidades   legais previstas, caso as razões do pedido não 

sejam saneadas, após protocolado em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da constatação das hipóteses a seguir 

explicitadas: 

 

20.1.1.  Comprovar, por  meio  de  documentos,  tais  como  lista  de  preço  de  fabricantes, notas fiscais de aquisição de 

matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivos à época da elaboração da proposta e do pedido de 

desoneração do compromisso, estar impossibilitado   de   cumprir   as   exigências   da   Ata,   por   ocorrência   de   

desequilíbrio econômico-financeiro  que  torne  seu  preço  inexequível  em  função  da  elevação  dos preços de 

mercado dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações; 

 

20.1.2.  Ocorrer  fato  superveniente  que  venha  a  comprometer  a  perfeita  execução contratual decorrentes de caso 

fortuito ou de força maior, devidamente comprovados. 

 

20.2.  Por iniciativa da Prefeitura de Vale de São Domingos - Estado  de  Mato  Grosso,  o  registro  será cancelado: 

 

20.2.1. Quando o proponente: 

 

20.2.1.1.  Não  aceitar  reduzir  o  preço  registrado,  na  hipótese  de  este  se  tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 

 

20.2.1.2.  Perder  qualquer  condição  de habilitação  ou  qualificação  técnica  exigida no processo licitatório; 
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20.2.1.3. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

 

20.2.1.4. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de Serviço decorrente da Ata de 

Registro de Preços; 

 

20.2.2. A Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos poderá cancelar o registro de preços, ainda, por razões de 

interesse público, devidamente motivado e justificado. 
 
 
 21. DO CONTRATO   

 

21.1   Conforme disposto no item 16.7, após a homologação será emitida Nota de Empenho em favor da licitante 

vencedora. O ajuste firmado entre as partes será formalizado através da Nota de Empenho, conforme faculta o § 4º do 

Art. 62 da Lei nº 8.666/93, na qual será registrado, no que couber, o disposto no Art. 55 da referida Lei. 

 

21.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação 

especifica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições; 

 

21.3. Caberá à contratante indicar o Fiscal do contrato ou instrumento equivalente, que deverá observar as disposições 

do Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

21.4. Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante vencedor deverá manter as 

condições de habilitação.  

 

21.4.1. Se o licitante vencedor não celebrar o contrato/instrumento equivalente ou não apresentar situação regular, é 

facultado à Administração examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação, 

procedendo à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste edital.  

 

21.4.2. Quando da contratação com autor de proposta subsequente àquela melhor classificada, deverá a Administração 

negociar o valor, procurando aproximá-lo daquele ofertado inicialmente. 

 

 
 
          22. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS  

 

22.1.  Oferecer  todas  as  informações  necessárias  para  que  a  licitante  vencedora  possa executar o objeto 

adjudicado dentro das especificações. 

 

22.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados. 

 

22.3.  Designar  um  servidor  para  acompanhar  a  execução  e  fiscalização  do  Contrato,  nos termos do art. 67, da Lei 

nº 8.666/93. 

 

22.4.  Notificar,  por  escrito,  à  licitante  vencedora,  a  ocorrência  de  eventuais  imperfeições  no curso do fornecimento, 

fixando prazo para sua correção. 

 

22.5.   Fiscalizar   livremente   os   serviços,   não   eximindo   a   licitante   vencedora   de   total responsabilidade 

quanto à execução dos mesmos. 

 

22.6.  Acompanhar  o  fornecimento,  podendo  intervir  durante  a  sua  execução,  para  fins  de ajuste  ou  suspensão  da  

entrega;  inclusive  rejeitando,  no  todo  ou  em  parte,  os  serviços executados fora das especificações deste Edital. 

 

22.7.  Paralisar  a  execução,  caso  os  empregados  da  contratada  não  estejam  utilizando  os equipamentos de proteção 

individual. 
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  23. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO   

 

23.1.  Acatar  as  decisões  e  observações  feitas  pela  fiscalização  da  Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos,  

por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo. 

 

23.2.  Executar a entrega do objeto deste certame nos termos estabelecidos no Edital de Licitação e seus anexos, 

especialmente os previstos no Termo de Referência constante no Anexo I do Pregão Presencial nº 37/2021. 

 

23.3. Não realizar subcontratação total ou parcial dos serviços, sem anuência da Prefeitura Municipal de Vale de 

São Domingos.  No  caso  de  subcontratação  autorizada  pelo  Contratante,  a  Contratada  continuará  a responder   direta   

e   exclusivamente   pelos   serviços   e   pelas   responsabilidades   legais   e contratuais assumidas. 

 

23.4.  Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  à  Contratante  ou  a  terceiros, decorrentes  de  culpa  ou  

dolo,  relativos  à  execução  do objeto  ou  em conexão  com  ele,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa  

responsabilidade   o  fato  de  haver fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante. 
 

23.5.  Responsabilizar-se  por  todas  as  providências  e  obrigações,  em  caso  de  acidentes  de trabalho com seus 

empregados, em virtude da execução do presente objeto ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências 

da Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos. 

 

23.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, a critério da 
Administração, referentes à execução do serviço, nos termos da Lei vigente. 
 
23.7. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que venham a 

ocorrer a Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos ou a terceiros, decorrentes da própria execução dos serviços. 

 

23.8. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante toda execução 

dos serviços. 

 

  24. DA CONVOCAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO   

 

24.1. A convocação da vencedora pela Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos, será formalizada e conterá o 

endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para assinatura  do  Instrumento  Contratual,  retirar  a  nota  

de  empenho,  ordem  de  serviço,  ou instrumento equivalente, que será emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura 

Municipal de Vale de São Domingos. 

 

24.2.  O  não  comparecimento  do  fornecedor  convocado  na  forma  do  subitem  anterior  o sujeitará às sanções 

previstas neste Edital; 

 

24.3. O fornecimento deverá ser realizado de acordo com os requisitos deste edital o Termo de Referência do Pregão 

Presencial 37/2021 e seus anexos. 

 

  25. DOS PAGAMENTOS  PELOS  FORNECIMENTOS   

 

25.1. O pagamento será efetuado após o fornecimento do produto, mediante apresentação de documento fiscal 

correspondente acompanhando com requisição expedida pelo departamento de compras, através de emissão de cheques 

nominal ou através de ordem bancária em favor da vencedora, até o décimo segundo dia útil do mês subseqüente da 

prestação dos serviços  de  acordo  com  a  emissão  da  ordem  de  fornecimento  pela CONTRATANTE, conforme 

indicado no item VIII do Termo de Referência do Pregão Presencial 37/2021. 

 

25.2.  A  contratada  deverá  indicar  no  corpo  da  Nota  Fiscal/fatura,  a  descrição  completa  dos produtos entregues a 

esta Prefeitura, além do número da conta, agência e nome do banco onde deverá ser feito o pagamento, em conta 

corrente pré-cadastrada pela contratada junto a contratante. 

 

25.2.1.  Caso  constatado  alguma  irregularidade  nas  notas  fiscais/faturas,  estas  serão devolvidas  a  contratada,  para  

as  necessárias  correções,  com  as  informações  que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a 



  

  

Estado de Mato Grosso 
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos 

Gestão 2021 / 2024 

 
 

 
 

reapresentação das notas fiscais/faturas. 

25.2.2.   Nenhum   pagamento   isentará   o   contratado   das   suas   responsabilidades   e obrigações, nem implicará 

aceitação definitiva dos produtos entregues. 

 

25.4. Para todos os fins, o comprovante emitido pelo Banco será considerado prova de pagamento, sendo que os 

mesmos valerão como prova plena, geral e irrevogável de quitação, não cabendo, nesta hipótese, à contratada, qualquer 

reivindicação, a qualquer título. 

 

25.5.  A Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos não  efetuará  pagamento  de  título  descontado,  ou  por  meio  

de cobrança  em  banco,  bem  como,  os  que  forem  negociados  com  terceiros  por  intermédio  da operação de 

“factoring”. 

 

25.6. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da 

vencedora. 

 

25.7. No caso de mudança de estabelecimento bancário ou número de conta corrente, a contratada deverá comunicar ao 

GESTOR DO CONTRATO, com antecedência mínima de 30 dias, o novo estabelecimento ou a nova conta, sob pena 

de o depósito ser efetuado na conta anteriormente indicada. 

 

25.8 As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas das Certidão Negativa de Débitos para com o Sistema de 

Seguridade Social–INSS e o Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de 

Serviços–FGTS. 

 

25.9. A contrata renúncia expressamente ao que lhe faculta no art. 2°, da Lei n°. 5.474/68, de forma que passa a 

ser vedada a extração de duplicata de fatura emitida em razão dos serviços prestados. 

 

26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

26.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará sujeita  às  penalidades  
previstas  na  Lei  nº  10.520/2002,  bem  como  nos  art.  86  e  87  da  Lei 8.666/93, fixadas com base no valor total da 
contratação, quais sejam: 

 

26.1.1 Por atraso injustificado na entrega dos produtos; 

 

26.1.1.1 Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor da 

contratação; 

 

26.1.1.2 Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por cento),  sobre  o  valor  da  

contratação,  aplicado  sobre  o  total  dos  dias  em  atraso,  sem prejuízo das demais cominações legais; 

 

26.1.1.3. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o  valor  devido,  equivalente  

a  0,20%  (vinte  centésimos  por  cento)  até 10  (dez)  dias  de atraso e 0,40% (quarenta centésimos por cento) acima 

desse prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso. 

 

26.1.2. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato convocatório, a Prefeitura Municipal de 

Vale de São Domingos poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções: 

 

26.1.2.1. Advertência, 

 

26.1.2.2.  Multa  de  até  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  homologado,  atualizado, recolhida no prazo de 15 

(quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização  dos prejuízos  porventura 

causados  a Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos; 

 

21.1.2.3. Suspensão temporária de participação  em licitação e  impedimento de licitar  e contratar com a 
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administração, bem como o cancelamento de seu certificado de registro cadastral no cadastro de fornecedores do 

Estado de Mato Grosso por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

 

26.2.  As  multas  serão cobradas administrativa ou judicialmente. 

 

26.3. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, conseqüentemente, a sua aplicação não 

exime a licitante, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a  Prefeitura Municipal de 

Vale de São Domingos. 

 

26.4.  As  penalidades  são  independentes  e  a  aplicação  de  uma  não  exclui  a  das  demais, quando cabíveis. 

 

26.5. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude ou  comportamento  de  

modo  inidôneo,  a  licitante  poderá  sofrer,  além  dos  procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do 

previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas 

cumulativamente: 

 

26.5.1.  Desclassificação  ou  inabilitação,  caso  o  procedimento  se  encontre  em  fase  de julgamento; 

 

26.6.  As  penalidades  serão  obrigatoriamente  registradas  no  Sistema  de  Cadastramento Unificado  de  

Fornecedores  -  SICAF  ou  no  Cadastro  de  Fornecedores  do  Estado  de  Mato Grosso, e no caso de ficar impedida de 

licitar e contratar, a licitante deverá ser descredenciada por igual  período,  sem  prejuízo das  multas previstas  neste 

Edital e das  demais  cominações legais. 

 

 

  27. DISPOSIÇÕES GERAIS   

 

27.1.  É  facultado  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. 

 

27.2.  Fica  assegurado  a Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos  o  direito  de,  no interesse  da  

Administração,  anular  ou  revogar,  a  qualquer  tempo,  no  todo  ou  em  parte,  a presente licitação, dando ciência aos 

participantes, na forma da legislação vigente. 

 

27.3.  As  licitantes  são  responsáveis  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações  e  dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

27.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Vale de São 

Domingos. 

 

27.5. O Pregoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente formais observados na 

documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação vigente  e  não  comprometam  a  lisura  da  

licitação,  sendo  possível  a  promoção  de  diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 

27.6.  As  normas  que  disciplinam  este  pregão  serão  sempre  interpretadas  em  favor  da ampliação  da  disputa  

entre  os  interessados,  sem  comprometimento  da  segurança  da  futura aquisição. 

 

27.7.  As  questões  decorrentes  da  execução  deste  edital,  que  não  possam  ser  dirimidas administrativamente,  

serão  processadas  e  julgadas  pelo  foro  da  Comarca  de  Pontes e Lacerda  –  MT, com exclusão de qualquer outro. 

 
27.8.  O  Pregoeiro  poderá,  se  julgar  conveniente,  adotar  o  procedimento  de  re-pregoar, devendo as licitantes, 
neste caso, permanecerem até o final da sessão. 
 
27.9. As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado 

de Mato Grosso e na página web da Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos 

(www.valedesaodomingos.mt.gov.br), salvo com referência àquelas que, lavradas em ata, puderem ser feitas 
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diretamente  aos  representantes  legais  das  licitantes  presentes  ao  evento,  ou, ainda,  por intermédio  de  ofício,  

desde  que  comprovado  o  seu  recebimento,  principalmente, quanto  ao resultado de: 
 
a) Julgamento deste Pregão; 

b) Recurso porventura interposto. 

 

27.10. A Cópia do Edital do Pregão Presencial nº 37/2021 e de seus Anexos poderá ser obtida pelo site: 

www.valedesaodomingos.mt.gov.br  

 

27.11 Os envelopes não abertos, ficarão à disposição das licitantes para retirada no Setor de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Vale de São Domingos, pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contados do encerramento da Licitação 

(transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, 

denegados os recursos interpostos), após o que a Prefeitura se reserva o direito de fragmentá-los; 

 

22.12. Aos casos omissos aplicam -se as disposições constantes da Lei Federal 10.520/2002, subsidiariamente pela 

Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, bem como a Lei Complementar 123/2006, e com a Lei Municipal nº 250, 

de  01 de setembro de 2009 e decreto nº 40/2009,  e Decreto Municipal nº 40/2009 de 11 de setembro de 2009, Decreto 

Municipal nº 13 de 08 de Fevereiro de 2017, Decretos Federal nº. 7.892 de 23 de janeiro de 2013 que institui a 

modalidade pregão presencial Registro de Preço. 

 

 

  28. ANEXOS DO EDITAL DE LICITAÇÃO   

 

23.1. São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os seguintes anexos, cujo teor vincula 

totalmente os licitantes: 
 
Anexo I: Termo de Referência; 

Anexo II: Modelo de Proposta Financeira; 

Anexo III: Modelo Carta de Credenciamento; 

Anexo IV: Declaração de Cumprimento de Requisitos Legais; 

Anexo V: Declaração de Habilitação; 

Anexo VI: Declaração de Superveniência de Fato Impeditivos da Habilitação; 

Anexo VII: Declaração de ME e EPP; 

Anexo VIII: Minuta da Ata de Registro de Preço; 
 
 

Vale de São Domingos-MT. 29/08/2021 

 

Edinaldo Ferreira de Santana 

Pregoeiro 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2021 

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA – REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

✓ Órgão Requerente: 
Secretaria Municipal de Saúde de Vale de São 

Domingos/SMS 

 

✓ Unidade Solicitante: 
Média e Alta Complexidade/Atenção Básica 

Descrição de Categoria: 

(  ) Aquisição de Bens 

(X) Contratação de Serviços 

(  ) Obras 

(  ) Outros 

 

1. Da Modalidade e o Tipo de Licitação: 

Modalidade de Licitação: Tipo de Licitação: 

(  ) Concorrência -  Art. 22 § 1°, Art. 23 incisos I e II alínea c 

da Lei n° 8.666/93. 

(  ) Tomada de Preço - Art. 22 § 2°, Art. 23 incisos I e II 

alínea b da Lei n° 8666/93. 

(  ) Convite -  Art. 22 § 3°, Art. 23 incisos I e II alínea a da Lei 

n° 8.666/93. 

(  ) Concurso - Art. 22 § 4° da Lei n° 8.666/93. 

(  ) Leilão - Art. 22 § 5° da Lei n° 8.666/93. 

(  ) Dispensa de Licitação -  Art. 24 da Lei n° 8.666/93. 

(  ) Inexigibilidade de Licitação - Art. 25 da Lei n° 8.666/93. 

(  ) Pregão Eletrônico – SRP - Lei n° 5.450/2005, Decreto 

Municipal n° 5.011/2011 e Decreto Municipal n° 5.456/2014. 

(  ) Pregão Eletrônico – Tradicional - Lei n° 5.450/2005 e 

Decreto Municipal n° 5.011/2011. 

( X ) Pregão Presencial – SRP - Lei n° 10.520/2002, 

Decreto Municipal n° 5.011/2011 e Decreto Municipal n° 

5.456/2014. 

( ) Pregão Presencial – Tradicional - Lei n° 10.520/2002 e 

 

 

 Art. 45, incisos I ao IV, da Lei n° 
8.666/93: 

 

(  ) Menor Preço Unitário 

(  ) Menor Preço Global 

(x) Menor Preço Iten 

(  ) Melhor Técnica 

(  ) Técnica e Preço 

(  ) Maior Lance ou Oferta 

(  ) Não se enquadra 
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Decreto Municipal n° 5.011/2011. 

 

2. da Legislação Aplicável 

(X) Lei n° 8.666/93 e suas alterações (Institui normas para Licitações e Contratos da 

Administração); 

( ) Lei Complementar n° 123/2006 (Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte); 

(  ) Lei Complementar Municipal n° 192/2005 (Regulamenta o Tratamento diferenciado e 

simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte); 

(  ) Lei n° 10.520/2002 (Institui a modalidade de licitação denominada Pregão); 

(X) E demais disposições a serem estabelecidas no Edital de Licitação e em seus Anexos. 

 

3. Do Objeto: 

O presente Termo de Referência tem por objetivo O REGISTRO DE PREÇOS PARA 

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA TIPO D (UTI MÓVEL 

TERRESTRE) da Unidade de Pronto Atendimento de Vale de São Domingos e de Hospitais 

conveniados ao SUS no Município de Pontes e Lacerda para aos Hospitais de Referência Regional 

e Estadual, nas cidades de Cáceres, Várzea Grande e Cuiabá, nas quantidades, especificações e 

valores estabelecidos por um período de 12(doze) meses. 

 

 

4. JUSTIFICATIVA 
 

A contratação de serviços especializados em remoção de pacientes em 
UTI móvel se faz necessária para que possamos oferecer atendimento especializado 
à pacientes de urgência e emergência, tais como: quadros clínicos agudos e 
cirúrgicos que impliquem em risco de vida imediatos assim entendidos como 
doenças cardiovasculares (parada cardíaco-respiratória, infarto agudo do miocárdio, 
angina, edema agudo do pulmão, arritmias e acidentes respiratórios (insuficiência 
respiratória aguda em adultos, crianças e neonatais-prematuridade, crise asmática), 
neurológicas (síncope, convulsão, coma), comas metabólicas, politraumatismos 
graves, afogamentos, choques elétricos, intoxicações graves, anafilaxia, e toda e 
qualquer outra situação que, a critério médico, possa ser interpretada como risco de 
vida imediato. 
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ITENS; 

ITEM CODIGO DESCRISÃO DO PRODUTO UNI. QUANT. VALOR 

MÉDIO 

VALOR TOTAL 

01 002.003.676 SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM UTI MOVEL DO TIPO D DE 

SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM UTI MOVEL DO TIPO D DE 

SUPORTE AVANÇADO, PARA TRANSPORTE DE 

PACIENTES DO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO 

DOMINGOS/MT, QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOS DE 

REMOÇÃO EM UTI MÓVEL, DO MUNICÍPIO DE PONTES 

E LACERDA PARA A REFERENCIA HOSPITALAR QUE 

PRESTARÃO OS SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA SITUADO 

EM CUIABÁ/MT. A EMPRESA DEVERA OBEDECER A 

LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANTO A COMPOSIÇÃO DAS 

EQUIPES (MEDICO, ENFERMEIRO, TECNICO EM 

ENGERMAGEM E MOTORISTA), BEM COMO AS 

ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

DAS VIATURAS, CONFORME A RESOLUÇÃO DO CFM 

1671/2003 E 1672/2003 E PORTARIA MS 2048/2002. 

SV 06 R$ 10.594,70 R$ 63.568,20 

02 002.003.675 SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM UTI MOVEL DO TIPO D DE 

SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM UTI MOVEL DO TIPO D DE 

SUPORTE AVANÇADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES 

DO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS/MT, QUE 

NECESSITEM DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM UTI 

MÓVEL, DO MUNICÍPIO DE CACERES PARA A 

REFERENCIA HOSPITALAR QUE PRESTARÃO OS SERVIÇOS 

DE EMERGÊNCIA SITUADO EM CUIABA/MT. A EMPRESA 

DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANTO A 

COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES (MEDICO, ENFERMEIRO, 

TECNICO EM ENGERMAGEM E MOTORISTA), BEM COMO 

AS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

DAS VIATURAS, CONFORME A RESOLUÇÃO DO CFM 

1671/2003 E 1672/2003 E PORTARIA MS 2048/2002.  

SV 05 R$ 5.873,06 R$ 29.365,30 

03 002.003.674 SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM UTI MOVEL DO TIPO D DE 

SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM UTI MOVEL DO TIPO D DE 

SUPORTE AVANÇADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES 

DO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS/MT, QUE 

NECESSITEM DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM UTI 

MÓVEL, DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA PARA A 

REFERENCIA HOSPITALAR QUE PRESTARÃO OS SERVIÇOS 

DE EMERGÊNCIA SITUADO EM CACERES/MT. A EMPRESA 

DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANTO A 

COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES (MEDICO, ENFERMEIRO, 

TECNICO EM ENGERMAGEM E MOTORISTA), BEM COMO 

AS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

DAS VIATURAS, CONFORME A RESOLUÇÃO DO CFM 

1671/2003 E 1672/2003 E PORTARIA MS 2048/2002. 

SV 10 R$ 5.733,09 R$ 57.330,90 

     TOTAL R$ 150.264,40 
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Valor total dos lotes: R$: 150.264,40 (cento e cinquenta mil e duzentos e 

sessenta e quatro reais e quarenta centavos). 

5. DA ESPECIFICAÇÃO: 
Serviços de translado de pacientes em UTI móvel tipo D, para remoções 
especializadas com todos os equipamentos e pessoal necessários. 
Estão inclusas, nos preços cotados, todas as despesas de qualquer natureza, 
incidentes sobre o objeto deste pregão. 
Será cumprido o fornecimento de acordo com a especificação, a partir da assinatura 
Ata de Registro de Preço ou Contrato. 
VALOR ESTIMADO: O valor estimado para a presente contratação é R$:  150.264,40 

(cento e cinquenta mil e duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos). 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RECURSOS FINANCEIROS 

6.1 Os recursos financeiros serão oriundos do Fundo Nacional de Saúde proveniente do 

Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade- MAC, e para complementação será com a 

fonte de Recursos própiros do município 

7. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:  

7.1 Será designado pela Secretaria Municipal de Saúde um funcionário 

responsável pelo acompanhamento do contrato, fiscalização e atestação 

dos serviços prestados pelas empresas credenciadas do certame. 

7.2 O exercício de fiscalização constante, não exime a Licitante da 

responsabilidade que assumiu, no tocante à boa qualidade dos serviços 

prestados. 

 

Gestor do 

Contrato 

Sr.  

CPF:  

RG: 

Matrícula:  

Cargo:  

Fiscal do 

Contrato 

Sr.  

CPF:  

RG: 

Matrícula:  

Cargo: 

Suplente do Sr.  
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Fiscal CPF:  

RG: 

Matrícula:  

Cargo: 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 A CONTRATANTE obriga-se a proporcionar todas as facilidades para que a 
CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das normas deste contrato, e: 
 
8.2 Exercer a fiscalização dos serviços através de servidores especialmente designados, na 
forma prevista na Lei nº. 8.666/93;  
8.3 Emitir autorização para realização dos serviços, controlando rigorosamente a qualidade 
dos mesmos; 
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1 Iniciar a prestação dos serviços no prazo de 24 horas a contar da assinatura do contrato; 
 

9.2 Manter Central de Atendimento Telefônico, em funcionamento ininterrupto (24 horas) 

que deverá ser de tecnologia compatível, com as características, quantidades e prazos do 

objeto da licitação com sistema de gravação, contínua e inviolável, não devendo ocorrer 

casos de linha ocupada, ou sistema de atendimento automático, sendo os equipamentos 

objeto de vistoria técnica por parte de comissão de CONTRATANTE nomeada para este fim 

específico; 

 

9.3 Manter em sua central de atendimento, profissionais de nível básico, habilitados a 

prestar atendimento telefônico às solicitações de auxílio, devendo anotar dados sobre o 

chamado (Localização, identificação do solicitante e natureza da ocorrência) e prestar 

informações gerais, estes profissionais deverão possuir curso básico de suporte a vida ou 

equivalente; 

 

9.4 Manter em sua central de atendimento, profissional médico regulador que coordene, 

regule e supervisione diretamente o translado em UTÍ, com experiência e conhecimento 

comprovados na atividade de Translado de pacientes em UTÍ, possuindo curso nas áreas de 

Suporte de Vida Básico e avançado nas áreas de Traumatologia, Cardiologia e Neonatal ou 

possua experiência comprovada em atendimentos de emergência; 

 

9.5 Manter profissionais da área de saúde, devidamente registrados nos conselhos 

profissionais habilitados para o translado em UTI, com visto da Região onde irá exercer suas 

atividades técnicas, integrando a equipe, tais como, Médicos, Enfermeiros, Técnicos de 

Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem e Emergências Médicas e Condutores de Veículos 

de Urgência; 

 

9.6 Manter comprovante de prioridade, devidamente em dia com seu licenciamento utilizado 
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para translado de pacientes em UTÍ, especificado para cada um, as suas características e 

os equipamentos de que dispõem; 

 

9.7 Executar o serviço dentro dos padrões estabelecidos pela CONTRATANTE e de acordo 

com o especificado em ata responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do 

descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 

 

9.8 Prover todos os meios necessários á garantia da plena operacionalidade dos serviços, 

inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 

 

9.10 Indenizar terceiros e/ou a CONTRATANTE, mesmo em caso de ausência ou omissão 

de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos e prejuízos causados, devendo a 

contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiéis observâncias, exigências das 

autoridades competentes e as disposições legais vigentes; 

 

9.11 Levar ao conhecimento do gestor do contrato, qualquer fato extraordinário ou anormal 

que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis; 

 

9.12 Designar consultor para acompanhamento do objeto contratado e atendimento das 

reclamações feitas pela CONTRATANTE; 

 

9.13 Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa pela qualidade dos serviços 

contratados, não podendo, sob qualquer hipótese transferir a outras empresas a 

responsabilidade por problemas na prestação dos serviços; 

 

9.14 Aceitar nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do 

contrato; 

 

9.15 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 

execução dos serviços, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos, 

contribuições, indenizações, vale refeição, vale transporte e outras que porventura venham a 

ser criadas e exigidas pelo governo; 

 

9.16 Responder, por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos causarem a 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da incompatibilidade de ação ou omissão 

culposa, incluindo os danos decorrentes de sinistros ocorridos às redes de comunicação 

instalada e central telefônica, procedendo imediatamente os reparos ou indenizações 

cabíveis e assumindo inteiramente o ônus decorrente; 

 

9.17 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente. 

 

10. DA VIGÊNCIA 
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10.1 O presente Termo terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura da 
ata de registro de preços, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo contratual, 
observando-se o interesse público e a critério da CONTRATANTE, nos termos do art. 57 da 
Lei nº 8.666/93. 
 

11. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

11.1 Todos os translados deverão ser inter-hospitalares, ou seja, a execução do serviço será 

compreendida no intervalo entre o recebimento do paciente pela equipe médica da 

prestadora de serviço na origem e a entrega do mesmo à equipe médica responsável pelo 

atendimento na unidade hospitalar de destino, ressalvada a hipótese de emergência médica 

pré-hospitalar que terá a sua origem na localização do paciente; 

 

11.2 Na prestação do serviço, inclusive para efeitos de pagamento, à distância percorrida ou 

o tempo gasto nos translados intermunicipais serão aqueles dispostos nas tabelas e/ou 

quadros oficiais do Departamento Oficial de Estradas e Rodagem, ou outras fontes oficiais; 

 

11.3 Nos translados intermunicipais o atendimento das chamadas utilizará como ponto de 

partida e o de chegada o município onde se encontra o paciente, e o de chegada o local de 

destino do paciente devidamente regulado, sem cobrança de valores no trajeto sem paciente 

ida/retorno à sede (município) da empresa contratada; 

 

11.4 O prazo para a saída do veículo do local de origem da prestadora de serviço, nos 

translados intermunicipais será imediato com carência de até duas horas, contados a partir 

da chamada autorizando o serviço; 

 

11.5 Não será permitida a alegação de impossibilidade de atendimento de chamadas sobre 
qualquer pretexto, ainda que superveniente; 

 

11.6 A chamada de autorização para a realização dos serviços será efetuada pelo médico 

regulador e/ou plantonista do Pronto Atendimento Municipal com concordância do 

Coordenador da mesma unidade e/ou Assistente Social; 

 

11.7 As condições de execução dos serviços são regidas pela portaria nº 2048/GM-MS, de 

05 de novembro de 2002 (regula o conceito geral, os princípios e as diretrizes da regulação 

médica das urgências), Resolução 1671 de 09 de julho de 2003 do conselho Regional de 

Medicina que (dispões sobre a regulamentação do translado de pacientes em UTI e dá 

outras providências). 

12. DO PAGAMENTO 

12.1 O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias contados da data de emissão da 

Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente atestada pelo Secretário responsável pela 

Secretaria. Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura é recomendado fazer constar, para fins de 

pagamento, nº. do contrato, nome dos pacientes e percurso. 
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13. DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.1 Excepcionalmente, será permitida a subcontratação em prol do interesse público, 

desde que atendida às exigências técnicas para a prestação de serviços. 

14. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

14.1 As quantidades estabelecidas para prestação de serviços estão baseadas na demanda 

atual, mediante compatibilização de nossas necessidades e recursos financeiros; 

14.2 A Secretaria de Saúde acompanhará os serviços desenvolvidos, podendo propor 

medidas de melhorias, bem como fiscalizar a execução dos trabalhos prestados; 

14.3 A empresa vencedora deverá se comprometer a atender aos pacientes com 
dignidade e respeito de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a qualidade 
na prestação dos serviços, justificarem ao paciente ou seu representante, as razões 
técnicas alegadas quando da decisão da na realização de qualquer ato profissional 
necessário a execução dos procedimentos, garantindo a confiabilidade dos dados e 
informações dos pacientes. 

 

14.4 A proponente deverá declarar conhecer os termos do instrumento 

convocatório que rege a presente Certame e demais anexos que o 

integram. 

14.5 O preço apresentado deverá contemplar todas as despesas que o 

compõem,  bem como todos os encargos (obrigações sociais, impostos, 

taxas, etc...) da contratada.  

 

 
Vale de São Domingos– MT, 11 de agosto de 2021. 

 
 

 

Rayane Alves Pereira 

Secretária Municipal de Saúde 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2021 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS – REGISTRO DE PREÇOS 

 

Modelo de Proposta Financeira (Papel timbrado da empresa) 

 

A 

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos-MT 

Ref.: Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 37/2021. 

 

  

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA TIPO D (UTI MÓVEL TERRESTRE). 

 

 

 

ITEM CODIGO DESCRISÃO DO PRODUTO UNI. QUANT. VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

01 002.003.676 SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM UTI MOVEL DO TIPO D DE 

SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM UTI MOVEL DO TIPO D DE 

SUPORTE AVANÇADO, PARA TRANSPORTE DE 

PACIENTES DO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO 

DOMINGOS/MT, QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOS DE 

REMOÇÃO EM UTI MÓVEL, DO MUNICÍPIO DE PONTES 

E LACERDA PARA A REFERENCIA HOSPITALAR QUE 

PRESTARÃO OS SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA SITUADO 

EM CUIABÁ/MT. A EMPRESA DEVERA OBEDECER A 

LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANTO A COMPOSIÇÃO DAS 

EQUIPES (MEDICO, ENFERMEIRO, TECNICO EM 

ENGERMAGEM E MOTORISTA), BEM COMO AS 

ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

DAS VIATURAS, CONFORME A RESOLUÇÃO DO CFM 

1671/2003 E 1672/2003 E PORTARIA MS 2048/2002. 

SV 06   

02 002.003.675 SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM UTI MOVEL DO TIPO D DE 

SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM UTI MOVEL DO TIPO D DE 

SUPORTE AVANÇADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES 

DO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS/MT, QUE 

NECESSITEM DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM UTI 

MÓVEL, DO MUNICÍPIO DE CACERES PARA A 

REFERENCIA HOSPITALAR QUE PRESTARÃO OS SERVIÇOS 

DE EMERGÊNCIA SITUADO EM CUIABA/MT. A EMPRESA 

DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANTO A 

COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES (MEDICO, ENFERMEIRO, 

TECNICO EM ENGERMAGEM E MOTORISTA), BEM COMO 

AS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

SV 05   

Empresa Vencedora: 

CNPJ: Inscrição Estadual: 

Endereço: CEP: CEP: 

Telefones: E-mail: 

Banco: Agência: Conta Correte: 

Representante Legal: 
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DAS VIATURAS, CONFORME A RESOLUÇÃO DO CFM 

1671/2003 E 1672/2003 E PORTARIA MS 2048/2002.  

03 002.003.674 SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM UTI MOVEL DO TIPO D DE 

SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM UTI MOVEL DO TIPO D DE 

SUPORTE AVANÇADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES 

DO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS/MT, QUE 

NECESSITEM DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM UTI 

MÓVEL, DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA PARA A 

REFERENCIA HOSPITALAR QUE PRESTARÃO OS SERVIÇOS 

DE EMERGÊNCIA SITUADO EM CACERES/MT. A EMPRESA 

DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANTO A 

COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES (MEDICO, ENFERMEIRO, 

TECNICO EM ENGERMAGEM E MOTORISTA), BEM COMO 

AS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

DAS VIATURAS, CONFORME A RESOLUÇÃO DO CFM 

1671/2003 E 1672/2003 E PORTARIA MS 2048/2002. 

SV 10   

TOTAL  

 

Valor total por extenso: 

 
Declaramos que nossa proposta engloba todos os custos operacionais da atividade, incluindo frete, seguros, tributos 
incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive  com  serviços  de  terceiros,  incidentes  e  
necessários  ao  cumprimento  integral  do objeto deste registro, renunciando, na oportunidade, o direito de reivindicar custos 
adicionais. 

 

 

Prazo de Entrega: Validade da proposta: Garantia: 

 

 

Local e data 

 

 

Assinatura do representante legal 

  Carimbo de CNPJ da empresa: 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2021 

ANEXO III – CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

Modelo de Declaração (Empregador Pessoa Jurídica)  

                   (Papel timbrado da empresa) 

 

À 

  Ref.: Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 37/2021. 

 

Indicamos o (a) Sr. (a)......................................................................, Portador (a) da cédula de 

identidade  n°..........................................,  órgão  expedidor..................................,  como  nosso representante   legal   na   

Licitação   em   referência,   podendo   rubricar   a   documentação   de HABILITAÇÃO  e  das  PROPOSTAS,  

manifestar,  prestar  todos  os  esclarecimentos  à  nossa Proposta,  interpor  recursos,  desistir  de  prazos  e  recursos,  

enfim,  praticar  todo  os  atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento. 

Informações Importantes: CNPJ nº 

Inscrição Estadual nº Razão Social: 

Nome de Fantasia: 

Inscrição Municipal: 
 
 
 
Local e data 
 
 
 
Assinatura do representante legal 

CPF: 

Carimbo de CNPJ da empresa: 
 
 
 
 
OBS: Em caso de representação por meio de procuração particular, a mesma deverá ter firma reconhecida em cartório. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2021 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS 

 

Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica) (Papel timbrado da empresa) 

A 

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos-MT. 

Ref.: Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 37/2021. 

 

(Nome  da  Empresa)  -----------------------------------,  CNPJ  Nº  ------------------------,  sediada  à  Rua 

--------------------------------------, nº -----------, bairro, -----------------------, CEP -------------- Município 

-------------------------,   por   seu   representante   legal   abaixo   assinado,   em   cumprimento   ao solicitado no Edital do 

Pregão Presencial nº 37/2021, DECLARA, sob as penas da lei, que: 

 

 Não possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7º, inciso  XXXIII,  da  Constituição  Federal  e  art.  27,  

inciso  V,  da  Lei  8666/1993,  com  redação determinada pela Lei nº 9.854/1999. 

 

 Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Estadual exercendo  

funções  técnicas,  comerciais,  de  gerência,  administração  ou  tomada  de  decisão, (inciso  III,  do  art.  9º  da  Lei  nº  

8.666/93  e  do  artigo  144,  inciso  X,  da  Lei  Complementar  nº 

04/90). 
 
 
 
 
Local e data 
 
 
 
Assinatura do representante legal 

CPF: 

Carimbo de CNPJ da empresa: 
 
 
 
 
( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz*. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2021 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

 
 
 
Declaramos, para todos os efeitos legais, que a empresa ......................, CNPJ .........., reúne todos  os  requisitos  de  
habilitação  exigidas  no  Edital,  quanto  às  condições  de  qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira, 
bem como de que está ciente e concorda com o disposto em Edital de Pregão Presencial 37/2021 e com as regras 
definidas no Decreto Municipal nº 757/2013. 
 
 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
Assinatura do representante legal 

CPF: 

Carimbo de CNPJ da empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.:  No  caso  de  micro-empresa  e  empresa  de  pequeno  porte  que,  nos  termos  da  LC 123/2006,  possuir  

alguma  restrição  na  documentação  referente  à  regularidade  fiscal,  esta deverá   ser   mencionada,   como   ressalva,   

na   supracitada   declaração,   além   de   juntar   o documento com restrição no envelope de habilitação. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2021 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE SUPERVENIENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
 
 
A   empresa     ,   CNPJ     ,   sediada   na   rua     ,   bairro 

  ,   cidade      ,   neste  ato  representada  pelo   Sr.(a)     , portador do RG  

 e inscrito no CPF sob o numero     , no uso 

de  suas  atribuições  legais,  comprometendo-se  nos  termos  da  legislação  reguladora  da matéria, a informar a qualquer  tempo, 

sob pena das penalidades  cabíveis, a inexistência de 

fatos  supervenientes  impeditivos  a  habilitação  para  este  certame  licitatório  na  Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos-

MT  –  Pregão  Presencial  nº  37/2021,  na  forma determinada no artigo 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93 e alterações, devidamente 

assinada pelo representante legal da empresa participante. 
 
 
 
 
Local e data 
 
 
 
Assinatura do representante legal 

CPF: 

Carimbo de CNPJ da empresa: 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2021          

  ANEXO VII – DECLARAÇÃO ME EPP 

 

Modelo da Declaração para ME e EPP (Empregador Pessoa Jurídica) (Papel timbrado da empresa) 

 
 

A 

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos-MT. 

 

 

Ref. Edital de licitação na modalidade Pregão Presencial nº 37/2021 

 

 

 

Para fins de participação na licitação (indicar o nº registrado no Edital), a (o) (Nome completo do Proponente), CNPJ, sediada na 
(Endereço completo), declara, sob as penas da lei que é (Microempresa   ou   Empresa   de   Pequeno   Porte,   conforme   o   caso),   
na   forma   da   Lei Complementar Federal nº 123, de 14.06.2006. 
 
 
 
 
Local e data 
 
 
 

Assinatura do representante legal 

CPF: 

Carimbo de CNPJ da empresa: 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2021   

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL Nº 37 /2021 

        

O Município de Vale de São Domingos, pessoa jurídica de direito público interno, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

VALE DE SÃO DOMINGOS, em sua sede na Avenida Tancredo Neves, N° 88 – Centro – Vale de São Domingos- MT, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 04.215.993/0001-70, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,  Sr.  G e r a l d o  M a r t i n s  d a  S i l v a ,  

doravante  denominado  de CONTRATANTE, no final assinado, e do outro lado, a Empresa                                    , com sede na cidade 

de                       , Estado do                   à Rua/Av                      , nº      - Bairro                  , inscrita no  CNPJ/MF  nº                           ,  

representada  pelo  Sr(a).                                       ,  inscrito(a)  no CPF/MF n.º                                , no final assinada, doravante 

denominada de CONTRATADA, de acordo com o Pregão Presencial n.º 3 7 / 2 0 2 1 , Processo nº.    , sob os auspícios Lei Federal 

10.520/2002, subsidiariamente pela Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, bem como a Lei Complementar 123/2006, e com a 

Lei Municipal nº 250, de  01 de setembro de 2009 e decreto nº 40/2009,  e “Decreto Municipal nº 40/2009 de 11 de setembro de 2009, 

Decreto Municipal nº 13 de 08 de Fevereiro de 2017, Decretos Federal nº. 7.892 de 23 de janeiro de 2013 que institui a modalidade 

pregão presencial Registro de Preço, sujeitando-se os Contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir pactuadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
1.1 – Processo de Licitação, na modalidade pregão presencial nº 37/2021, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 c/c os 

termos da Lei Federal nº 10.520/2002. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1 – Constitui objeto do presente o  Formação de ata de Registro de Preço contratação empresa especializada na prestação de serviço 

de transporte em UTI MÓVEL DO TIPO D, DE SUPORTE AVANÇADO, para atender a Secretaria de Saúde de Vale de São Domingos-

MT. 
 
CLAÚSULA TERCEIRA – DO VALOR,  DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO. 
 
3.1  –  O  valor  global  do  presente   é  de  R$    (  ), a ser pago, conforme medições e de acordo com as notas fiscais 
devidamente atestadas pelo servidor competente, acompanhadas certidões comprobatórias  a Prova de regularidade ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS); Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal (no Município sede da empresa), 
todas atualizadas, observadas as condições da proposta adjudicada 
 
3.2 – O valor do presente contrato não será objeto de reajuste. 
 
3.3 – O CONTRATANTE efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias úteis, após o encaminhamento da documentação mencionada no 

item 3.1, observadas as disposições editalícias. 
 
3.4 – Por ocasião da realização do serviço o contratado deverá apresentar recibo e a respectiva nota fiscal. Tais documentos deverão ser 

emitidos em favor da Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos, em sua sede na Avenida Tancredo Neves, N° 88 – Centro – Vale 

de São Domingos- MT – CEP 78.243-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.215.993/0001-70. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO  DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
4.1 – O Contrato vigorará a partir da data de sua publicação, tendo seu prazo de execução e vigência de 12 meses,  podendo ser 

prorrogado em conformidade com os critérios elencados na Lei 8.666/93, conforme o caso. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA ORIGEM DOS RECURSOS 
 
5.1 – As despesas referentes a este pregão correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
 
Dotação Orçamentária:             

Elemento de Despesa: _    
 

CLÁUSULA SEXTA – DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
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6.1 – As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório, da Lei Federal nº 

8.666/93 e da Lei Federal nº 10.520/02. 
 
6.2 – A CONTRATADA obriga-se a: 
 
6.2.1 – Executar os serviços de acordo com as especificações e quantitativos estabelecidos nesta Ata, obrigando-se a substituir aqueles 

não achados conformes, dentro do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data de notificação, sob pena de retenção de 

pagamento dos valores contratados ou ainda, a critério do Município de Vale de São Domingos, de rescisão contratual, conforme 

legislação pertinente. 

6.2.2 - Assumir a responsabilidade por todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem 

como quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 

do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência da celebração do contrato; 

6.2.3 – reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 24 horas; 

6.2.4 – Prestar o serviço na forma ajustada; 

6.2.5 – Indicar e manter, durante o cumprimento do contrato, funcionário da empresa com poderes para resolver quaisquer adversidades 

referentes a obrigações contratuais para atuar como preposto, mantendo atualizado o seu telefone de contato junto a SECRETARIA DE 

SAÚDE; 

6.2.6 - No momento da apresentação do(s) equipamento(s), disponibilizar cópia do Documento de Propriedade. Na hipótese de não ser a 

proprietária dos veículos, a CONTRATADA deverá apresentar a documentação que comprove o vínculo formal da CONTRATADA 

com o proprietário do(s) equipamento(s), de modo a demonstrar a disponibilidade dos veículos e equipamentos; 

6.2.7 – Manter operadores habilitados e capacitados para a condução das unidades, conforme a legislação pertinente, atendendo a todos os 

quesitos, exigências e determinações das leis vigentes do DETRAN; 

6.2.8 - Fornecer e exigir o uso de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para os seus funcionários, conforme 

legislação pertinente; 

6.2.9 - Apresentar o(s) equipamento(s) em conformidade nos locais de serviço determinados pela SECRETARIA DE S A Ú D E ,  em 

condições de iniciar a execução dos serviços. abastecimento, limpeza e outras verificações do(s) equipamento(s) deverão ser 

previamente realizados; 

6.2.10 - Manter, durante a execução do serviço, apoio de manutenção de equipamento(s); 

6.2.11  -  Informar  imediatamente  a  SECRETARIA  DE  SAÚDE, verbalmente e por escrito, quaisquer problemas ocorridos durante 

a execução dos serviços. 

6.2.15 – Responsabilizar-se por toda e qualquer manutenção dos veículos e equipamentos, seja de natureza física ou tecnológica para o 

ideal atendimento as exigências e a perfeita execução dos serviços. 

6.2.16 – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

6.2.17 – aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato, na forma do §1º, art. 65 da Lei Federal nº 

8.666/93; 

6.2.18 – a realização do serviço deverá se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento da 

CONTRATANTE; 

6.2.19 – No caso de constatação da inadequação do objeto licitado às normas e exigências especificadas no Termo de Referência, no 

Edital ou na proposta, o CONTRATANTE os recusará, devendo a CONTRATADA adequar-se no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de aplicação das respectivas penalidades. 

6.2.20 – Executar os serviços em conformidade com as determinações estabelecidas no Projeto Básico- Termo de Referência do Processo 

original, assim como as especificações contidas no Anexo I do edital. 
 
6.3 – O CONTRATANTE obriga-se a: 
 
6.3.1 -  Providenciar o empenho e posterior pagamento da Nota Fiscal e ou fatura em até 30 (trinta) dias úteis da data seguinte ao seu 

recebimento pela CONTRATADA. 
 

6.3.2 - Cientificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada com os equipamentos locados, para as 

providências cabíveis. 

6.3.3 - Aplicar as penalidades previstas no Edital e no presente instrumento, na hipótese de a CONTRATADA não cumprir os termos 

contratuais, mantidas as situações normais de disponibilidade e volume dos serviços, arcando a referida empresa com quaisquer prejuízos 

que tal ato acarretar ao CONTRATANTE; 
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6.3.4 - Prestar à CONTRATADA todas as informações e dados por ela solicitados, desde que disponíveis e do conhecimento do 

CONTRATANTE, completando-os com cópias de análises, correspondências, instruções e documentos, quando pertinentes ao assunto 

objeto deste Contrato. 

6.3.5 - Proporcionar todas as condições para que o prestador de serviços possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições 

deste processo. 

6.3.6 - Rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pelo CONTRATADO. 

6.3.7 - Indicar o representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como para atestar o 

recebimento dos serviços. 

6.3.8 - Providenciar os pagamentos devidos à contratada, nos prazos acordados, e de acordo com as Notas 

Fiscais/Faturas emitidas e atestados os recebimentos da prestação de serviços pelo Setor Responsável. 

6.3.9 - Fiscalizar e acompanhar a prestação dos serviços. 

6.3.10 - Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer irregularidades ocorridas na execução do contrato e exigir as devidas 

providências que demandem da CONTRATADA. 

6.3.11 - Responsabilizar-se pelo fornecimento dos combustíveis para execução dos serviços. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 
 
7.1. Pela inexecução parcial ou total do objeto desta licitação, a Administração poderá, aplicar sempre por escrito, garantida a prévia 

defesa, a ser exercida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, as seguintes sanções previstas nos termos do artigo 87 da 

Lei Federal 8.666/93: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento temporário para contratar com a Administração por um prazo não superior a 

02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

7.1.2. As multas serão, em cada caso, graduadas pela Administração, de acordo com a gravidade da infração, observado os seguintes 

limites máximos: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30° (trigésimo) dia de atraso, calculada sobre o valor do material não entregue; 

b) 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do material não entregue, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias. 

7.1.3. O recolhimento da multa deverá ser feito através de guia própria, à Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de sua exigibilidade; 

7.1.4. A multa a que alude o subitem 7.1.2 não impede que a Prefeitura Municipal de V a l e  d e  S ã o  D o m i n g o s  rescinda 

unilateralmente o Contrato e aplique outras sanções previstas no Contrato; 

7.1.5. Incorrerá também em penalidade o adjudicatário que, sem justo motivo aceito pela Administração, atrasar a assinatura do contrato; 

7.1.6. A licitante, adjudicatária ou contratada que 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, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Vale de 

São Domingos pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, será descredenciada no “Cadastro de Fornecedores” por igual período, 

sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei; 

7.1.7. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber desta Prefeitura Municipal de Vale 

de São Domingos, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. 

Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na 

dívida ativa do Município, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da multa. 
 
7.2 – Após o devido processo administrativo, conforme disposto no edital, as multas pecuniárias previstas neste Instrumento serão 

descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor da CONTRATADA ou cobradas judicialmente, na inexistência deste. 
 
7.3 – As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 

8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 
 

8.1 – A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais, as previstas em lei e no 

edital. 
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8.2 – Além de aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independentemente de 

notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA o direito de reclamar indenizações relativas às despesas 

decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses 

previstas na legislação, na forma dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1 – A CONTRATADA de obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

9.2 – O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta da licitante. 

9.3 – O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 

58 da Lei Federal nº 8.666/93. 

9.4 – O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, 

nos casos previstos em lei. 
 
9.5 – A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao 

CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos 

serviços pela Administração. 

9.6 – A CONTRATADA, na execução do contrato, poderá subcontratar partes do contrato, desde que obtenha expressa 

autorização por parte da Administração. 

9.7 – Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento licitatório e a proposta 

adjudicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
 
10.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Pontes e Lacerda -MT para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente  contrato, 

que  não  possa  ser  resolvida  pela via  administrativa,  renunciando-se, desde já,  a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem acordados, as partes firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias, para que possa produzir os efeitos legais e 

jurídicos. 
 
 

Vale de São Domingos - MT,    de    de 2021.  

___________________________________________                                                                                                                                                        

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEIÇÃO ALVARES                                                                                                                                                                        

PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO                                                                                                                                                                                          

OAB – MT Nº 4552 

 

 

______________________________________ 

Geraldo Martins da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

 

______________________________________ 

EMPRESA PROMITENTE FORNECEDORA 

 


