
    PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 01.612.491/0001-94  

Rua Tancredo Neves, 300 - Centro - CEP 39.465-000 TEL (FAX).: (38) 3615-8122 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0034 / 2020 
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 0027 / 2020 

 
O MUNICÍPIO DE MIRAVÂNIA, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço 
na Rua Tancredo Neves, 300, Centro, Miravânia-MG, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
01.612.491/0001-94, através do Prefeito Municipal, Raimundo Nonato Pereira Luna, da 
Pregoeira e respectiva Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº. 049/2020, informa 
que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, Tipo MENOR PREÇO / 
POR ITEM, objetivando a AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A SIMPLES 
REMOÇÃO FURGONETA – CONFORME RESOLUÇÃO Nº 7.112 DE 20 DE MAIO DE 
2020. 

 
Rege a presente licitação, a Lei Federal n.º 8.666/1993, a Lei Federal n.º 10.520/2002, a 
Lei Complementar n.º 123/2006, o Decreto Municipal n.º 406/20 e demais legislações 
aplicáveis. 

 
RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 
 
O Pregão, na forma Eletrônica será conduzido pela pregoeira oficial do Município de 
Miravânia, em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de 
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, através de Sistema 
Eletrônico no endereço “http://comprasbr.com.br”, conforme datas e horários a seguir: 

 

RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 

Início às 08h00min do dia 01/10/2020 até às 
08h30min do dia 14/10/2020. 

INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE 

PREÇOS: 

às 09h00min do dia 
14/10/2020. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://comprasbr.com.br. 

 
O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura 
das propostas, atentando também para a data e horário para início da disputa. 

 
As dúvidas pertinentes a presente licitação serão esclarecidas pela Diretoria de 
Licitações e Contratos do Município de Miravânia, no seguinte endereço e contatos: 

 TELEFONE: (38)3615-8122; 
 E-MAIL:licitacao@miravania.mg.gov.br; 
 ENDEREÇO: Rua Tancredo Neves, n.º 300 – Centro, Miravânia/MG – CEP:39.475-

000; 
 HORÁRIO DE EXPEDIENTE: segunda a sexta-feira das 07h30min. ás 11h30min. e 

das 13h30min. ás 17h30min. 

 
1 – DO OBJETO 

 
- O presente Edital tem por objetivo receber propostas para a AQUISIÇÃO DE 
AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO FURGONETA – CONFORME 
RESOLUÇÃO Nº 7.112 DE 20 DE MAIO DE 2020. 

 

1.1 - Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site 
Compras BR – Portal de Licitações:http://comprasbr.com.br. 

http://comprasbr.com.br/
http://comprasbr.com.br/
http://comprasbr.com.br/


    PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 01.612.491/0001-94  

Rua Tancredo Neves, 300 - Centro - CEP 39.465-000 TEL (FAX).: (38) 3615-8122 
Email: Email: licitacao@miravania.mg.gov.br 

 
1.2 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente edital deverá ser encaminhado por escrito à Central de 
Licitações, através do endereço e/ou e-mail descrito acima. As dúvidas dirimidas por 
telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informais e não poderão ser 
consideradas como condições editalícias. 

 
2 – DO ORÇAMENTO 

 
2.1- As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas através de 
recursos federais,  assim previstos: 

 
Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

08 Secretaria Municipal de Saúde 

01 Fundo Municipal de Saúde 

02 Serviço Atencão Basica 

10.301.0014.3035 Equipamentos p/Unidades Médicas e Postos de Saúde 

44905200 Equipamentos e Materiais Permanentes 

 
Ficha  

 
467 

 

3 – DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 - Serão admitidos a participar desta Licitação os licitantes que estejam legalmente 
estabelecidos na forma da Lei, para os fins do objeto pleiteado e estejam devidamente 
cadastrados e credenciados no Portal de Licitações - Compras BR, que atuará como 
órgão provedor do Sistema Eletrônico. 

 
3.2 – Não será admitida a participação de: 

a) Empresas que tenham sido declaradas inidôneas, suspensas e impedidas para 
licitar ou contratar por ato do Poder Público, em quaisquer de seus órgãos, ainda 
que descentralizados; 

b) Empresas cuja falência tenha sido declarada, que se encontram sob concurso de 
credores ou em recuperação judicial / extrajudicial ou em dissolução ou em 
liquidação; 

c) Empresas cujos proprietários ou sócios sejam servidores públicos, vereadores ou 
agentes  políticos do Município de Miravânia; 

d) Empresas reunidas em consórcio e que sejam controladas, coligadas ou 
subsidirários entre si; 

 
3.2.1 - A não observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade da 
licitante que, pelo descumprimento se sujeita às penalidades cabíveis. 

 
3.3 - A participação neste certame implica aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório. 

 
3.4 – Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar no Portal de Licitações – 
Compras BR, através do site“http://comprasbr.com.br”. 

 
3.4.1 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de 
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

http://comprasbr.com.br/
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3.5 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de 
preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante 
prévia definição de senha privativa. 

 
3.6 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em 
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou 
por iniciativa do ComprasBR. 

 

3.7 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso 
em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
Municipio de Miravânia e ao provedor do sistema Compras BR a responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 
3.8 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 
4 - DA FUNÇÃO DO PREGOEIRO 

 
4.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes 
atribuições (Artigo 15 do Decreto Municipal n.º406/20): 
 

I - conduzir a sessão pública; 

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao 
edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração desses documentos; 

 
III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no 

edital; 

IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances; 

V - verificar e julgar as condições de habilitação; 

VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos de habilitação e sua validade jurídica; 

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente 

quando mantiver sua decisão; 

VIII - indicar o vencedor do certame; 

IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a 

sua homologação. 

4.1.1 - O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de 

outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão. 
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5 - DAS RESPONSABILIDADES DA LICITANTE 

 
5.1 - A licitante deverá atentar para as disposições abaixo relacionadas: 

a) O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal 
da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade 
técnica para a realização das transações inerentes ao pregãoeletrônico; 

b) O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento 
às exigências de habilitação previstas neste edital. A licitante será responsável 
por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 

c) Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema 
ou de sua desconexão; 

d) O Microempreendedor Individual – MEI, a Microempresa – ME e a Empresa de 
Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, para que 
essa possa participar do presente certame, deverá, à época do credenciamento 
acrescentar as expressões “Microempreendedor Individual”, “Microempresa” ou 
“Empresa de Pequeno Porte” ou suas respectivas abreviações, MEI, ME e/ou 
EPP, à sua firma ou denominação, conforme o caso; 

e) É de responsabilidade da licitante a verificação do correto cadastramento de seus 
dados e de sua proposta no sistema do Portal de Licitações – ComprasBR. 

6 - DA IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
6.1 - Até 02 (dois) dias úteis, os interessados poderão solicitar, por escrito, 
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório. 

 
6.2 - As impugnações e/ou recursos deverão ser protocolados dentro do prazo previsto 
em lei, junto ao Município de Miravania  (Rua Tancredo Neves, nº 300 – Centro, 
Miravânia/MG – CEP 39.465-000) e/ou de forma eletrônica através do e-mail: 
licitacao@miravania.mg.gov.br, no horário de expediente disposto no preâmbulo deste 
edital e seu encaminhamento aos cuidados da Diretoria de Licitações e Contratos, sob 
pena da não apreciação e nulidade. 

 
6.3 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas após o limite de envio de impugnações. 

 
6.4 - Em caso de deferimento da impugnação contra o ato convocatório, será tomada 
uma das seguintes providências: 

a) Anulação ou revogação do edital; 
b) Alteração do edital e a manutenção da licitação com a sua republicação e 

reabertura do prazo; 
c) Alteração no edital e manutenção da licitação, dispensada nova publicação e 

reabertura do prazo nos casos em que a alteração não tenha afetado a 
formulação das propostas. 

 
6.5 - Os atos decisórios do Pregoeiro e Autoridade Competente poderão ser objeto de 
recurso administrativo no prazo de 03 (três) dias úteis nos termos da Lei Federal 
n.º10.520/2002. 
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6.6 - Após a declaração do vencedor do item, o sistema ficará aberto por um período de 
quinze minutos, para que as licitantes que desejam recorrer contra decisões do 
pregoeiro possam fazê-lo, manifestando motivadamente, sua intenção com registro da 
síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias 
úteis, inclusive para os fornecedores que foram desclassificados na fase de abertura das 
propostas. Ao encerrar o prazo para acolhimento de recurso o Sistema bloqueia a opção 
para os fornecedores. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente. 

 
6.7 - A falta de manifestação devidamente motivada, no prazo concedido pelo sistema 
importará a preclusão do direito de recurso. 

 
6.8 - O encaminhamento de memorial e contrarrazões de recurso deverão ser 
protocolados no prazo de 03 (três) dias úteis, contado do encerramento do prazo de 
recurso pelo sistema, junto junto ao Município de Miravania  (Rua Tancredo Neves, nº 
300 – Centro, Miravânia/MG – CEP 39.465-000) e/ou de forma eletrônica através do e-
mail: licitacao@miravania.mg.gov.br, no horário de expediente disposto no preâmbulo 
deste edital e seu encaminhamento aos cuidados da Diretoria de Licitações e Contratos, 
sob pena da não apreciação  e nulidade. 

 
6.9 - Aos atos do Pregoeiro ou da Autoridade Competente cabem: Recurso, 
Representação e Pedido de Reconsideração, nos termos da legislação. 

 
7 - DAS PROPOSTAS (ELETRÔNICA OU ESCRITA) 

 
7.1 - A proposta eletrônica a ser inserida no sistema, através do link: 
http://comprasbr.com.br (modelo constante do Anexo V deste edital) deverá conter: 

a) As especificações, marca e modelo do item cotado, em conformidade com o 
descritivo constante no Anexo I deste edital; 

b) Indicação de preço unitário e total do item. 
 

 
7.2 - A proposta escrita deverá conter os seguintes elementos: 

a) Nome do proponente, endereço completo, telefone, e-mail, CNPJ e inscrição 
estadual; 

b) Número do Processo Licitatório; 
c) Descrição do objeto da licitação em conformidade com o Anexo I; 
d) Número do Banco, Agência e Conta Corrente para depósito dos pagamentos em 

nome da proponente; 
e) Preço unitário em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais, 

apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo 
financeiro ou previsão inflacionária. No preço proposto deverão estar incluídos, 
além do lucro, todas as despesas, tributos, tarifas, encargos sociais e demais 
custos, diretos ou indiretos, relacionadas ao objeto, inclusive frete; 

f) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta)dias; 
g) Declaração do licitante de que, desde já, fica obrigado a cumprir o prazo de 

entrega rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalidades aplicadas por esta 
Administração; 

h) As informações para formalizar o contrato, em especial a qualificação completa do 

http://comprasbr.com.br/
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representante da empresa que assina o contrato contendo, no mínimo, o 
seguinte: nome completo, estado civil, CPF, RG e endereço residencial. 

 
7.3 - A licitante deverá mencionar em sua proposta a MARCA, o MODELO, o 
FABRICANTE e o PERÍODO DE GARANTIA para todos os itens, no qual a licitante se 
obriga a reparar ou substituir quaisquer peças que venham a apresentar defeitos de 
fabricação, sem qualquer ônus à administração. 

 
7.3.1 - A solicitação acima justifica-se para fins de vinculação da licitante à entrega 
do material efetivamente cotado, e que guarde correlação direta às condições 
mínimas estabelecidas no Edital, em seu Anexo I. 

 
7.4 - Os produtos devem estar de acordo com as normas da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas), quando aplicável. 

 

7.5 - A proposta deve estar totalmente de acordo com as especificações requeridas, 
sendo desconsiderada a solicitação para desclassificação de todo e qualquer item 
durante a etapa de lances. 

 
7.6 - Havendo divergência na redação da proposta entre o valor unitário e o valor total, 
será considerado o valor unitário para fins de proposta de preços bem como, no caso 
de discordância entre o valor em algarismo e por extenso, prevalecerá este último. 

 
7.7 - A apresentação da proposta será considerada como evidência e atestado de que 
a licitante examinou criteriosamente este edital e todos os seus documentos e anexos, 
aceitando integralmente os seus termos, e que o objeto cotado apresenta todas as 
características e especificações  mínimas exigidas neste edital. 

 
7.8 - A licitante vencedora deverá manter atualizados, telefone e endereço, devendo 
comunicar ao Setor de Compras, qualquer alteração de dados. 

 
7.9 - Não serão aceitas propostas enviadas por e-mail ou qualquer outro meio 
eletrônico de transmissão de dados e/ou apresentados em papel térmico do tipo usado 
em aparelhos defac-símile. 

 
7.10 - A inobservância das determinações acima implicará na desclassificação da 

proponente. 
 
7.11 - Será desclassificada a proposta que: 

a) Deixar de atender alguma exigência deste edital; 

b) Oferecer vantagem não prevista neste edital ou ainda preço e/ou vantagem 
baseada em propostas das demais licitantes; 

c) Não apresentar marca e modelo dos itens cotados. 
 

8 - DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO 
 
8.1 - Os fornecedores deverão inserir suas propostas iniciais no sistema, durante o 
período definido neste edital como “Início de Envio das Propostas”. 

 
8.2 - Quando do lançamento da proposta, a licitante deverá lançar apenas o valor unitário 
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do item, que será multiplicado automaticamente pela quantidade prevista no Edital, 
através do SISTEMA ELETRÔNICO. 

 
8.3 - Ao enviar sua proposta, a licitante deverá confirmar em campo específico do 
sistema que atende plenamente aos requisitos de habilitação exigidos no presente 
Edital. 

 
8.4 - A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer 
despesas necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, tais como: tributos, 
transporte, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado 
corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado. 

 
8.5 - A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do pregão 
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidos, passando o Pregoeiro 
a avaliar a aceitabilidade das propostas. 

 
8.6 - O Pregoeiro desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não 
atenderem às especificações e formalidades do edital ou que apresentarem preço 
excessivo acima do praticado no mercado ou inexequível. 

 
8.7 - Após a fase de “Classificação das Propostas”, o Pregoeiro dará sequência ao 
processo de Pregão, passando para a fase da “Sessão Pública”, da qual só poderão 
participar os licitantes que tiveram suas propostas classificadas (os licitantes deverão 
consultar a classificação / desclassificação de suas propostas no 
endereço:comprasbr.com.br). 

 
8.8 - A partir do horário previsto neste edital, terá início a sessão pública do pregão 
eletrônico, com a divulgação das propostas de preço recebidas que estejam em perfeita 
consonância com as especificações e condições de fornecimento detalhadas neste 
edital. 

 
8.9 - Na etapa competitiva, que será aberta com o menor preço ofertado na etapa de 
propostas, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema 
para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 
8.9.1 - A disputa eletrônica será feita pelo valor unitário de cada item. 

 
8.10 - Aberta a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informada do seu 
recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 
8.11 - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos e de valor decrescente, 
considerando sempre o valor unitário do item, em tempo real, observado o horário fixado 
e as regras de aceitação dos mesmos. 

 
8.12 - Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

8.13 - A proponente somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e 
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registrado pelo sistema. 

 
8.14 - Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais, sem 
a identificação do detentor do lance. 

 
8.15 - A etapa inicial de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso do 
pregoeiro, com duração de 10 (dez) minutos, finalizado mediante aviso determinado pelo 
sistema eletrônico, onde será revelada a licitante vencedora, bem como o valor de sua 
proposta. 
 

8.16 - Após o encerramento dos lances, a licitante classificada em primeiro lugar, 
deverá encaminhar a proposta ajustada dos itens. Havendo a necessidade de envio 
de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles 

exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá‐los, 
em formato  digital, anexando-os no sistema do http://comprasbr.com.br, no prazo 
máximo de 02 (duas) horas, contado da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. 

a) A documentação referente à habilitação deverá ser anexada previamente no 
sistema, juntamente com a proposta, conforme artigos 25 e 26 do Decreto 
10.024/2019. A licitante que não o fizer será inabilitada. 
 

8.17 - É vedada a desistência dos lances já ofertados sujeitando-se a proponente às 
sanções previstas na Lei Federal n.º10.520/2002. 

 
8.18 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a 
proposta de menor preço e valor estimado para a aquisição do bem. 

 
8.19 - Se a proposta de menor valor não for aceitável ou se a licitante desatender às 
exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente, verificando a 
sua aceitabilidade e procederá a verificação das condições habilitatórias do proponente, 
na ordem de classificação, ordenada e sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

 
8.19.1 - Na situação a que se refere este item o pregoeiro poderá negociar com a 
licitante para que seja obtido melhor preço. 

 
8.20 - O Pregoeiro poderá solicitar na mesma sessão pública do Pregão a documentação 
da empresa classificada em segundo e terceiro lugares, e assim sucessivamente, para 
garantir a aquisição do objeto dentro das exigências do Edital. As empresas convocadas 
que não apresentarem a  documentação estarão sujeitas às penalidades previstas neste 
Edital. 

 
 
8.21 - Será desclassificada a proposta da empresa que descumprir o prazo estabelecido 
para apresentação da documentação habilitatória (conforme o item 8.16), sendo 
facultado ao pregoeiro convocar a(s) empresa(s) remanescente(s), obedecida a ordem 
de classificação. 

 

8.22 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e analisados os 
documentos de habilitação, a licitante será declarada vencedora pelo pregoeiro. 

http://comprasbr.com.br/
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8.22.1 - A declaração da vencedora compreende a análise da proposta e o 
julgamento de habilitação, de acordo com as exigências deste edital. 

 
8.23 - Encerrada a etapa de lances, as proponentes deverão consultar regularmente o 
sistema para verificar se foi declarada a vencedora e se está aberta a opção para 
interposição de recurso. A partir da liberação, as proponentes deverão, no prazo de 
quinze minutos, manifestar motivadamente a intenção de recorrer, em campo próprio do 
sistema. 

 
 8.23.1- A proponente desclassificada anteriormente à fase de disputa 
também poderá manifestar a sua intenção de interpor recurso naquele 
momento. 

 
  8.23.2- Ao encerrar o prazo para acolhimento de recurso o sistema 
bloqueará a opção para os fornecedores. 

 
8.24 - A falta de manifestação da proponente quanto à intenção de recorrer, na forma e 
prazo estabelecidos nos itens anteriores, importará decadência desse direito, ficando o 
pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à proponente declarada vencedora. 

 
8.25 - Após a fase de recurso, o procedimento licitatório será adjudicado e será divulgada 
no sistema eletrônico a ata contendo a indicação do lance vencedor, a classificação dos 
lances apresentados e demais informações relativas à sessão virtual do pregão. 

 
9 - DA HIPÓTESE DE DESCONEXÃO COM O PREGOEIRO 

 
9.1 - No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção 
dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

 
9.2 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do 
pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos 
participantes. 

 
10 – DA HABILITAÇÃO 

 
10.1 - Os documentos abaixo exigidos deverão ser apresentados pela proponente que 
ofertar o menor preço por item. Todos os documentos deverão ser apresentados em 
formato digital, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas e estar 
com prazos de validade vigentes e serão encaminhados à Diretoria de Licitações e 
Contratos da Prefeitura Municipal de Miravânia, conforme disposto no item 8.16 deste 
edital. 

 
10.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI;e/ou 

 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;e/ou 
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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; e/ou 

 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; e/ou 
 

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. 

 
a) – para comprovação do porte de Microempreendedores Individuais – 

MEI, Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, nos 
termos da Lei Complementar n.º 123/2006, deverão ser apresentados 
os seguintes documentos : 

b) Declaração de enquadramento em regime de Tributação de 
Microempreendedores Individuais – MEI, Microempresas - ME e 
Empresas de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Anexo VI deste 
Edital;e 

c) CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL do Estado sede 
da licitante, comprovando a condições de MICROEMPRESA – ME e 
EMPRESA DE PEQUENOPORTE – EPP. Essa certidão, não poderá 
ter prazo de emissão superior a 60 (sessenta)dias. 

 
10.1.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), 

expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
 

b) Certidão Conjunta Negativa (ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa) 
de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

 
c) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica 

Federal; 
 

d) Certidão Negativa (ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa) de Débitos 
Estaduais, expedida pela Secretaria do Estado da sede da proponente; 

 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, expedida pela 

Prefeitura Municipal da sede da proponente; 
 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, (ou Certidão Positiva com 
efeitos de Negativa) de Débitos Trabalhistas –CNDT. 

 
10.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, 
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expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica licitante, com data de 
emissão não superior a 90 (noventa) dias, quando não constar 
expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade. 

         10.1.4. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

a) Prova de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com 
o objeto desta licitação, por meio da apresentação de Atestado(s) ou 
Declaração(s) de capacidade técnica em nome da empresa licitante, 
expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

 
      10.1.5– OUTRAS COMPROVAÇÕES 

       a) Apresentar catálogo técnico com ficha do veículo e transformação do item 
ofertado para a licitação; Obs. Os catálogos ou prospectos deverão apresentar o 

objeto que realmente está sendo licitado, onde será analisado como critério de 
classificação da proposta 

       b) Apresentação de cópias de CAT (Certificado de Adequação de Trânsito), 
referente ao objeto ofertado, na modalidade ambulância, conforme Portaria 
47/1998 e 190/2009 do DENATRAN;  

       c) Comprovante de Capacidade Técnica (CCT), referente à marca/modelo 
ofertada na licitação;  

       d) Certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT) referente à marca e 
modelo do veículo ofertado pelo licitante;  

       e) Oferecer garantia de fábrica, assistência técnica e manutenção pelo prazo 
mínimo de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem, contados da data de 
entrega e atender todas as normas de segurança.  

       f) Laudo Técnico de Ensaio Estrutural do conjunto de Maca retrátil, conforme 
especificada no descritivo, tendo como objetivo testar a viabilidade de 
aplicação do equipamento realizando testes de resistência, mais próximo da 
real utilização do mesmo, conforme Normas: ABNT NBR. 

g) Alvará de Localização e Funcionamento expedido pelo órgão competente. 
 

10.1.5.1- Deverão ainda ser inseridas na habilitação, as declarações subscritas 
pela empresa licitante, conforme modelos constantes nos Anexos II, III, IV e V. 

 
 Observação: considerando os fatos acima expostos no item 10.1.5 letras A a F, 

para os efeitos desta licitação, sera considerado” VEICULO AUTOMOTOR 
NOVO”  o veiculo a  motor de propulsao antes de seu registro e licenciamento 
vencidos por uma consessionaria autorizada pelo fabricante, “Lei 6.729/79”, ou 
pelo prorpio fabricante,  nos termos da deliberação CONTRAN nº 291/18, Art. 
1º, com apresentação do certificado de adequação a legislação de transito – 
CAT, acompanhado do certificado de capacitação tecnicas – CCT, em nome da 
propria licitante referente ao modelo  do veiculo apresentado, ou vinculo entre o 
licitante e o detentor do CAT  e CCT, com documento assinado por ambas as 
partes, com firma reconhecida ou assinatura eletrônica. 

 
 

           10.2- DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

 
         10.2.1- Quanto à regularidade fiscal dos Microempreendedores Individuais – MEI, 

Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei 
Complementar n.º123/2006: 
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i. Os Microempreendedores Individuais – MEI, Microempresas - ME e Empresas de 

Pequeno Porte - EPP, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido 
previsto na Lei Complementar n.º 123/2006, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

 

ii. Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal 
e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarada vencedora 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; 

 
iii. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
na Lei Federal n.º 10.520/2002, especialmente a definida no Artigo 7º. 

 

      - Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente da mesma 
sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma 
filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as 
filiais. 

 

 - Para certidões emitidas que não informem, de forma explícita, o prazo de 
validade, será considerado máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data 
de emissão, devendo estar válidas na data da abertura dos envelopes. 

 

 - A ausência ou ilegibilidade de qualquer dos documentos ou declarações 
obrigatórias elencadas acima acarretará a imediata inabilitação da empresa para 
participar do certame. 

 
10.3 - PROPOSTA 

 
             11.3.1- Juntamente com a documentação de habilitação, no prazo estipulado no 

item 8.16, deste Edital, a proponente que ofertar o menor preço por item, deverá 
enviar proposta de Preços escrita, conforme Anexo VI, com os valores oferecidos 
após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última 
assinada pelo Representante Legal, citado nos documentos de habilitação, em 
linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, 
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço 
completo, número de telefone e fax, número de agência de contabancária. 

 
10.3.2- A proposta escrita deverá conter: 

a) Todas as informações exigidas no item 7, deste edital; 
b) Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 
c) Preço unitário e preço total. 

 
10.3.3- Juntamente com a proposta de preços, a proponente deverá ainda 
apresentar folder, prospecto, catálogo ou descrever as características do 
item cotado para verificação do atendimento ao especificado neste edital, 
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bem como apresentar a documentação descrita no item 10.1.5 letra A a F. 
 

 

10 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
11.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação 

dos proponentes quanto à interposição de recurso, o pregoeiro opinará sobre a 
adjudicação do objeto licitado. 

11.2 - No caso de interposição de recurso, caberá à Autoridade Competente, 
após decisão do recurso, opinar pela adjudicação do objeto licitado. 

 
11.3 - A autoridade Competente homologará o resultado da licitação, convocando 
o vencedor a assinar o Contrato, ou a retirar a Ordem de Compra. 

 

11.4 - O Municipio de Miravânia poderá, quando o proponente vencedor, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação 
regular ou se recusar injustificadamente a assinar o Contrato ou retirar a Ordem de 
Compra, retomar a Sessão Pública e convidar os demais proponentes classificados 
na ordem determinada após a etapa de lances, dando continuidade aos 
procedimentos da sessão pública, adjudicação e homologação. 

 
11.5 - Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo 
relacionado com a capacidade jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, 
qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou inidoneidade e 
demais exigências previstas para habilitação, em razão de fatos supervenientes 
conhecidos após o julgamento. 

 
12 – DO CONTRATO 

 
12.1 - O Municipio de Miravânia disporá do prazo de 30 (trinta) dias para 
convocar a licitante vencedora a assinar o contrato e emitir a ordem de 
compra/serviço, contados a partir da data homologação do processo licitatório. 

 
12.1.1 - A Convocação poderá ser efetivada através do e-mail ou telefone 

comunicado pela empresa na proposta, bem como por publicação no Portal do 
Municipio de Miravânia – www.miravania.mg.gov.br.  

 
12.1.2 - Se o termo estabelecido neste item não ocorrer em dia útil ou 

horário de funcionamento do Municipio de Miravânia, fica prorrogado para o dia 
útil ou horário de funcionamento subsequente. 

 
12.2 - O contrato advindo desta licitação entrará em vigor na data de sua 
assinatura, sendo que o veiculo deverá ser entregue no prazo máximo de 30 
(trinta) dias consecutivos,podendo ser prorrogado com base no Artigo 57, Inciso 
II da Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações. 

 

12.3 - Após convocado, a licitante disporá do prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos para comparecer à assinatura do contrato. 
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12.3.1 - A licitante vencedora deverá, preferencialmente, assinar o contrato 
no Setor de Licitações e Contratos, localizada na Prefeitura Municipal de 
Miravânia, sendo que se solicitado o envio por correio, deverá ser entregue nos 
limites de prazo impostos no edital para assinatura da empresa, sob pena de 
caracterizar descumprimento total da obrigação assumida, estando a empresa 
sujeita às penalidades estabelecidas na Lei Federal n.º 8.666/1993 em especial o 
Artigo 81. 

 
12.3.2 - Caso a licitante vencedora se recusar a assinar o contrato, aplicar-se-á o 
previsto no Artigo 7.º da Lei Federal n.º 10.520/2002 e o pregoeiro examinará as 
ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor, conforme preceitua o Inciso XVI do Artigo 
4º da Lei Federal n.º10.520/2002. 

 
12.4 - O contrato reger-se-á, especialmente no que concerne à sua alteração, 
inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei Federal n.º 8.666/1993, Edital e 
preceitos do direito público. 

 
12.5 - O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser 
rescindido pelo Municipio de Miravânia a todo e qualquer tempo, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples 
aviso, observadas as disposições legaispertinentes. 

 
12.6 - Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital, seus 
anexos e na proposta apresentada pelo adjudicatário. 

 
13 - ENTREGA E PAGAMENTO 

 
13.1 - O prazo máximo de entrega do veiculo será de 30 (trinta) dias 
consecutivos, contados após a data de recebimento da ordem de compra emitida 
pelo setor responsável, e o pagamento em ate 30 dias apos a entrega e 
aceitação dos bens. 

13.2 - LOCAIS DE ENTREGA: 

 
           SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Avenida 07 de setembro, nº 08 - CEP:39.465-
000 

 
13.2.1 - Horário das 07h30min às 11h30min. e das 13h30min. às 17h30min., de 
segunda a sexta- feira, em dias úteis. A entrega deverá ser agendada pelo 
email:licitacao@miravania.mg.gov.br, aos cuidados da Srª Idalina Viana Mota  – 
Secretaria Municipal. 

 
13.3 -O recebimento do item, objeto desta licitação, será efetuada da seguinte 
forma: 
 
13.3.1 Provisoriamente, no ato da entrega do item, para efeito de posterior 
verificação da conformidade com o solicitado na licitação; 
13.3.2 Definitivamente, após a verificação da qualidade e das características 
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do item e consequente aceitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, contados após o recebimento provisório. 

 
13.3.3- Quando da verificação, se o item não atender às especificações 
solicitadas, serão aplicadas as sanções previstas neste edital. 

 
13.3.4- Além da entrega no local designado pelo Municipio de Miravânia, deverá a 
licitante vencedora, também, descarregar e conduzir o item até o local indicado 
por servidor, comprometendo- se, ainda, integralmente, com eventuais danos 
causados a estes. 

 
13.3.5- Todo e qualquer fornecimento do item fora do estabelecido neste edital 
será, imediatamente, notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a 
substituí-lo, o que fará, prontamente, ficando entendido que correrão por sua 
conta e risco tais substituições, sujeitando-se, também, as sanções previstas 
neste edital. 

 
13.4 - PAGAMENTO: O pagamento será efetuado pelo Municipio de Miravânia, 
no prazo máximo de 30(trinta) dias após o recebimento do  bem e seu devido 
aceite, mediante a apresentação da Nota Fiscal, proporcionalmente à entrega 
dos itens e conforme os valores constantes da “Proposta de Preços”, sem 
prejuízo das demais condições estabelecidas neste edital e na minuta contratual. 

 
13.4.1 - Os referidos pagamentos ficam condicionados ao recebimento dos bens, 
que apenas ocorrerão mediante a apresentação das faturas referentes à entrega 
dos itens devidamente vistoriados pelo seu Setor de Recebimento, sem prejuízo 
das demais condições e requisitos estabelecidos no Contrato, o que é de pleno 
conhecimento e de total aceitação dos licitantes. 

 
13.4.2 - Não serão realizados pagamentos em contas bancárias que não estiverem 
em nome da proponente vencedora. 

 
13.4.3 - Considerando período de entrega inferior a 12 (doze) meses a contar da 
data de abertura das propostas, não será concedido reajuste de preço. 

 
13.4.4 - O pagamento será realizado através de depósito bancário, conforme 
dados informados na Proposta Comercial. 

 

14 – DAS PENALIDADES 
 

14.1 - O proponente vencedor estará sujeito por falhas, irregularidades ou pelo 
não cumprimento dos prazos e demais condições/obrigações estipuladas, às 
seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: 
 

14.1.1 Advertência por escrito; 
14.1.2 Multa de mora no valor de 5% (cinco por cento) do valor do por dia de 

atraso na entrega do objeto e/ou conserto/adequação do mesmo, limitado à 
20% do valor docontrato; 

14.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, devidamente 
atualizado, pelo não cumprimento de qualquer das cláusulas deste edital, ou 
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pela desistência imotivada da manutenção de sua proposta; 
14.1.4 Suspensão do direito de licitar com a Administração Municipal, pelo prazo 

de 02 (dois) anos, observadas as disposições legais; 
14.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos da punição. 

 
14.1.6 - Caso haja inexecução total ou parcial do objeto, a concessão do objeto 
poderá ser rescindida unilateralmente, a qualquer tempo, pelo Municipio de 
Miravânia. 

 
14.2 - A aplicação destas sanções será precedida de regular processo 
administrativo, com a expedição de notificação pelo poder público para 
apresentação de defesa no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias úteis. 

 
14.3 - As multas serão recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
intimação da decisão administrativa que as tenham aplicado, podendo ser 
descontadas dos valores devidos, o que é totalmente aceito pela licitante 
vencedora. 

 
15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
15.1 - As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o 
interesse do Municipio de Miravânia, a segurança e o objetivo da contratação. 

 
15.2 - As proponentes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos 
adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo pregoeiro, sob pena de 
desclassificação. 

 
15.3 - É facultada ao pregoeiro ou a 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 nos prazos estipulados. 

 
15.4 - Nenhuma indenização será devida às proponentes por apresentarem 
documentação ou proposta relativa ao presente pregão eletrônico. 

 
15.5 - Em caso de REVOGAÇÃO ou ANULAÇÃO deste Pregão Eletrônico serão 
observadas as disposições da Lei Federal n.º 8.666/1993 e alterações. 

 
15.6 - A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse 
público devidamente comprovados ou anulada, no todo ou em parte, por 
ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 

 
15.7 - A proponente é exclusivamente responsável pela fidelidade e 
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer 
fase da licitação, respondendo a qualquer tempo pelos mesmos. 

15.8 - No caso de interesse do Municipio de Miravânia, sem que para tanto caiba 
à participante qualquer recurso ou indenização, poderá ainda a licitação ter: 
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 Adiada sua abertura; 

 Alterado o Edital com fixação de novo prazo para a realização da licitação. 

 
15.9 - As fases internas da licitação, assim sendo as atas, convocações e demais 
atos relativos ao pregão eletrônico estarão disponiveis no portal eletrônico 
(www.comprasbr.com.br), para conhecimento dos interessados, quando 
necessário, ficando desde a data da publicação convocados os licitantes a 
apresentarem recurso ou demais manifestações cabíveis. O Municipio de 
Miravânia também poderá comunicar os licitantes diretamente e/ou através de 
AR e e-mail, acerca dos procedimentos vinculados ao presente certame, sendo 
que os prazos computar-se-ão a partir do seu recebimento, situação que os 
licitantes têm plena ciência e aceitam para todos os fins. 

 
15.10 - O presente edital e seus anexos são complementares entre si de 
forma que qualquer condição, especificação, obrigação e outros constantes em 
um e omitido em outro será considerado válido e existente para todos os fins. 

 
15.11 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento 
licitatório, elegem as partes o foro da Comarca de Manga/MG, com renúncia 
expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 
15.12 - Faz parte desteEdital: 

 

ANEXO I - Termo de Referência; 

  ANEXO II - Declaração de conhecimento e atendimento às condições do edital; 

ANEXO III - Modelo de Declaração de habilitação 

ANEXO IV - Modelo de Declarações Obrigatórias;       

ANEXO V - Modelo de Declarações Obrigatórias; 

ANEXO VI- Modelo de Proposta; 

ANEXO VII - Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de 
Microempreendedor Individual – MEI, Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno 
Porte - EPP; 

ANEXO VIII- Minuta Contratual. 
 

Miravânia / MG, 30 de setembro de 2020. 
 

 

 

 
Dayana Mota Lima 

 
Pregoeira Oficial

http://www.comprasbr.com.br/
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0034 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 0027 / 2020  

 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – DO OBJETO 
 

7.11 - O presente Pregão tem por objeto a AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO 
A SIMPLES REMOÇÃO FURGONETA – CONFORME RESOLUÇÃO Nº 7.112 
DE 20 DE MAIO DE 2020. 

 

Item Descrição UND Qtde 

0001 

AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO 
FURGONETA – CONFORME RESOLUÇÃO Nº 7.112 DE 20 DE 
MAIO DE 2020: 
AMBULÂNCIA COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDRO 
ELÉTRICO,  TRAVA ELÉTRICA E COMPUTADOR DE BORDO ORIGINAL DE 
FABRICA. 
Veiculo ambulância tipo furgão ou Pick-up, para simples remoção com 
potencia mínima 95cv, três portas sendo duas na cabine e uma na ambulância, 
Cilindrada mínima 1,300cm, Cintos de segurança dianteiros com pré-
tensionadores e ajuste de altura, Para-choques pintados na cor do veículo 
original de fabrica, Alerta sonoro de faróis ligados, Banco do motorista com 
regulagem de altura, tanque de combustível mínimo 49 litros, Roda de aço aro 
15'' original de fabrica, direção hidráulica, ar condicionado, Abertura da tampa 
do combustível junto com as travas das portas pelo controle remoto, Chave 
tipo canivete dobrável, Computador de Bordo, Espelhos retrovisor externo 
elétrico, acendimento automático de faróis e lanternas ao destravar as portas 
pelo controle remoto, Trava elétrica das portas, Vidro elétrico nas portas 
sendo todos os itens originais de fabrica, comprimento externo mínimo do 
veiculo transformado 4.800 mm devidamente comprovado pelo CCT 
(Comprovante de Capacitação Técnica). 
 

          DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO 

 
Transformação confeccionada em fibra de vidro sem emendas para total 
higienização, com comprimento interno mínimo de 2.100 mm; Divisória entre 
cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; Piso 
antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, 
contendo no mínimo 2.100 mm com trilho em fibra para entrada e saída da 
maca; Iluminação interna em LED 12V; 02 Tomadas 12v; Mínimo de uma janela 
lateral com vidro corrediço,  comprimento mínimo 1.450 mm e altura mínimo 
de 580 mm, fixada com cola PU sem borracha para melhor vedação e com 
abertura para saída de água; Maca retrátil com comprimento mínimo a 1.970 
mm, cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis, sistema 
escamoteável, provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a 
oxidação, pneus de borracha maciça, sistema de freios com trava de segurança 
para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição 
estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima 
no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos 

Unid
ade 

1,00 
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pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do 
compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de 
segurança fixos à mesma, equipada com travas rápidas, que permitam perfeita 
segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima, provida de sistema de 
elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e com a capacidade 
mínima de 100 kg, sem corte na lataria para deslocamento da maca dentro da 
cabine e sem deslocamento do banco carona na cabine para frente a fim de 
não comprometer a segurança do passageiro e caso de acionamento do 
AIRBAG. Deverão ser apresentados: Autorização de funcionamento de 
empresa fabricante da maca e registro ou cadastramento na Anvisa,  com 
garantia mínima de 24 meses. Ensaio da maca atendendo à norma ABNT NBR 
14561/2000 e AMD Standard 004 feito por laboratório devidamente 
credenciado; Armário frontal interno localizado na região superior da 
transformação ambulância em fibra de vidro, comprimento interno mínimo 
420 mm e largura interna mínima 650 mm; Bancos laterais para 02 
acompanhantes em courvim e cinto de segurança; Suporte para fixação de 01 
cilindro de oxigênio com capacidade de 03 litros; 01 Cilindro de oxigênio com 
capacidade de 03 litros; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / 
aspirador / umidificador; Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local 
de fácil visualização; 01 suporte para soro e plasma; Revestimento interno nas 
laterais, teto e piso em fibra de vidro sem emendas para total higienização. 
Todo o interior da ambulância desde piso, armário com cantos arredondados 
para segurança do paciente e acompanhante; Pintura interna à base de 
poliuretano (PU), bicomponente, pré-dosadas com ótima resistência 
proporcionando ao ambiente interno total higienização e lavagem com água; 
Pintura externa na cor do veiculo; Conjunto completo de fechadura, trincos, 
chave e duas dobradiças em aço na porta traseira; Sinalizador em barra com 
sirene de no mínimo 01 tom; 01 eletro ventilador de alta rotação no teto da 
ambulância com proteção em cúpula de fibra; 01 eletro exaustor de alta 
rotação no teto da ambulância com proteção em cúpula de fibra; Uma tampa 
traseira inteiriça com abertura na vertical a fim de facilitar a entrada e saída do 
paciente em local com transito intenso com um vidro traseiro, dois 
amortecedores a gás, um aerofólio e um break light; Serigrafia na ambulância 
com vinil adesivo modelo composto por cruzes e a palavra Ambulância capô, 
vidros laterais e traseiro; Ar condicionado para paciente. Alarme sonoro de ré. 
Acompanhado de CCT (Comprovante de Capacitação Técnica) conforme 
portaria 142 de 26/2019 INMETRO, Certidão de adequação e legislação do 
trânsito (CAT) Portaria DENATRAN 190/2009, juntamente com o projeto básico 
da adaptação “MEMORIAL DESCRITIVO” devidamente assinado e com firma 
reconhecida pelo responsável técnico do projeto, conforme portaria 
DENATRAN 190/2009 que deverá corresponder exatamente ao modelo do 
veículo ofertado na proposta comercial. 

 
– O Pregoeiro poderá solicitar  juntamente com a proposta folder, prospecto, 
catálogo ou descrever as características do item cotado para verificação do 
atendimento ao especificado neste edital, sob pena de desclassificação da 
Empresa naquele item. 

 

 
2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
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2.1. A aquisição se faz necessária para fins de cumprimento da resolução nº 7.112 de 20 
de maio de 2020, uma vez que o Departamento de Saúde de nosso município possui 
uma frota veicular com poucos automóveis, sendo muitos deles antigos e desgastados 
pelo excesso de uso. A aquisição de um veículo tipo ambulância traria uma melhora na 
qualidade do atendimento de nossos pacientes com qualidade e agilidade no serviço 
ofertado.  

2.2. Considerando a extensão territorial de distâncias significativas entre municípios de 
pequeno e médio porte e seus respectivos municípios de referência para a atenção 
hospitalar especializada e de alta complexidade, necessitando, portanto, de serviços de 
transporte qualificados que atendam a tais necessidades, além do deslocamento 
programado no próprio município de residência ou para outro município nas regiões de 
saúde de referência, conforme pactuação e articulação com as estruturas de regulação 
de acesso, casos de alta ou internações hospitalares, atendimentos domiciliares e para 
realização de procedimentos ambulatoriais na Rede de Atenção à Saúde.  

2.3. Desta forma, tendo em vista a necessidade continuada em melhorar o atendimento 
e acesso à saúde da população Miravanense, faz-se necessário viabilizar processo 
licitatório para a aquisição de veículo adaptado para compor unidade de transporte para 
simples remoção. 
 

3. GARANTIAS E ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS  
3.1. Garantia de fábrica, assistência técnica e manutenção do veículo e também no caso 
dos equipamentos componentes, que não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 
quaisquer peças ou o próprio objeto que venham a apresentar defeitos de fabricação ou 
funcionamento, sem limites de quilometragem, contados da data de emissão da Nota 
Fiscal e entrega do produto, prevalecendo, quando maior que este prazo a garantia dada 
pelo licitante vencedor ou pelo fabricante, sem ônus para a Prefeitura. 

3.2. A assistência técnica autorizada deverá ser prestada pela licitante sem quaisquer 
custos para a Contratante. 

3.3. Possuir os equipamentos e acessórios obrigatórios pelo Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB.  

3.4. No período de garantia, os serviços de assistência técnica deverão ser efetuados e 
o problema solucionado.  

 

4. EXECUÇÃO DA GARANTIA:  
4.1. Durante o prazo de vigência da garantia, o veículo que apresentar vícios, defeitos ou 
incorreções, deverá ser reparado e corrigido, sem ônus para o CONTRATANTE.  

4.2. As revisões periódicas previstas no manual do proprietário, no caso, o órgão 
donatário, na rede de concessionárias autorizadas da fabricante, com ônus para a 
proprietária, durante o prazo de garantia dos veículos nas condições estabelecidas no 
manual do proprietário.  

4.3. Durante o período de garantia dos veículos, nos casos em que as revisões foram 
realizadas de acordo com o manual do proprietário, caso ocorra à necessidade de 
substituição de peças genuínas decorrentes de vício de fabricação, desde que a 
proprietária do veículo não tenha dado causa ao defeito, o custo da mão-de-obra 
especializada necessária e da aquisição da peça será de responsabilidade da 
CONTRATADA.  

4.4. É vedada à CONTRATADA opor qualquer restrição de assistência técnica 
constantes no manual do fabricante ou em outro instrumento da fábrica, cuja 
participação no certame configura plena aceitação das condições exigidas. 
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5- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

5.1. Após a assinatura do contrato será emitida a requisição de compra.  
5.2. O fornecimento do objeto adjudicado será realizado em sua totalidade, em 
conformidade com as especificações e condições estabelecidas neste edital, em seus 
anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as 
especificações e condições estabelecidas no edital.  

5.3. O fornecimento do produto devera ser realizado no prazo de ate 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento da ordem de fornecimento.  

5.4. Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para efetivo atendimento 
ao objeto licitado, tais como: transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários 
e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura.  

5.5. Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis, poderá:  

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações deste termo, 
determinando sua substituição;  

b) o veículo rejeitado nos testes de operacionalidade não será aceito e deverá ser 
reparado pelo vencedor do certame ou substituído em, no máximo 03 (três) dias úteis, 
contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente ofertado. 

c) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes. 
5.6 - A empresa vencedora do veículo será responsável pela substituição, troca ou 
reposição do mesmo que porventura for entregue com defeito, danificado ou não 
compatível com as especificações.  

 

6. DA ENTREGA DO OBJETO  
6.1. Local de entrega: a combinar com Departamento competente, no município de 
Miravânia.  

6.2. A entrega do veículo deverá preceder de horário previamente agendado com o 
Departamento de Compras, pelo e-mail: licitacao@miravânia.mg.gov.br. 

6.3. Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal 
Eletrônica - NFE o recebimento do produto, se atendidas às determinações deste Termo.  

6.4. O produto ofertado deverá possuir as mesmas características apresentadas na 
Sessão Pública, preservando-se inclusive marca e/ou modelo;  

6.5. A Administração somente aceitará a substituição de marca e/ou modelo decorrente 
de fato(s) superveniente(s) devidamente comprovado(s). 

 
7– OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
7.1– Responder pela qualidade do veiculo oferecido, que deverá ser compatível com as 
finalidades a que se destinam, bem como pelo fornecimento ou eventuais atrasos; 

 
7.2- Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas no edital e anexos; 

 
7.2.1- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO; 

 
  7.2.2- Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, 
atendendo    prontamente a todas as reclamações; 

 

mailto:licitacao@mirav�nia.mg.gov.br
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7.2.3- Deverão ser substituídos, no prazo de 03 (três) dias úteis, os itens não 
aprovados pela Fiscalização, caso os mesmos não atendam às especificações 
constantes no Termo de Referência ou às normas pertinentes, ficando o Municipio 
de Miravânia isento de despesas; 

 
7.2.4– A aplicação dos materiais industrializados e os de emprego especial 
obedecerá sempre às recomendações dos fabricantes, cabendo à CONTRATADA, 
em qualquer caso, a responsabilidade técnica e o ônus decorrente da má aplicação 
dos mesmos; 

 
7.2.5- Arcar com todos os impostos, taxas, prêmios de seguro, encargos, ônus e 
despesas relativas ao cumprimento do Contrato; 

 
7.2.6– Manutenção, durante a vigência contratual, de todas as condições de 
habilitação e qualificação, exigidas na fase licitatória, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas; 

 
7.2.7- Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 

 
7.2.8- Fornecer o objeto licitado no preço, prazo e forma estipulados na proposta e 
em ótima qualidade, dentro dos padrões exigidos no edital e legislação aplicável à 
espécie; 

 
7.3- Fornecer e arcar com as despesas relativas ao transporte do veiculo, até o local 
de entrega; 

 
7.3.1- Dar adequada assistência técnica permanente e gratuita, durante o período 
de garantia do veiculo, como apresentado na proposta e de acordo com os prazos 
previstos neste Termo de Referência. 

 
8- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
8.1- Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar 
as normas do edital de licitação e seus anexos; 

 
8.2- Exercer a fiscalização do serviço por servidor especialmente designado e 
documentar as ocorrências havidas; 

 
8.3- Comunicar à CONTRATADA quaisquer irregularidades observadas na entrega do 
veiculo adquirido; 

 
8.4- Prestar as informações e os esclarecimentos necessários que venham a ser 
solicitados pela 

CONTRATADA, a fim de proporcionar o cumprimento das obrigações geradas; 

 
8.5- Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias; 
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8.6- Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo avençado, após a entrega da 
Nota Fiscal no setor competente e após a liberação dos recursos do convênio; 

 
8.7- Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o 
objeto da licitação; 

 
8.8- Rejeitar, no todo ou em parte, o veiculo que a CONTRATADA entregar fora das 
especificações do Edital. 

 
 

9- AVALIAÇÃO DE CUSTO 
 

9.1- Atendendo ao disposto no Artigo 3º, Inciso III da Lei Federal n.º 10.520/2002, o 
Municipio de Miravânia, procedeu à consulta de mercado para verificação dos preços e 
estimativa dos custos. 

 
9.2- Os preços do fornecimento objeto deste contrato, vigentes em 30/09/2020, 
constam nos orçamentos anexos ao presente processo licitatório. 

 
9.3- O critério de aceitação das propostas será o de MENOR PREÇO / POR ITEM, de 
acordo com as especificações do objeto acima relacionado. 

 
10- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
10.1- As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas através de 
recursos federais,  assim previstos: 

 
Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

08 Secretaria Municipal de Saúde 

01 Fundo Municipal de Saúde 

02 Serviço Atencão Basica 

10.301.0014.3035 Equipamentos p/Unidades Médicas e Postos de Saúde 

44905200 Equipamentos e Materiais Permanentes 

 
Ficha  

 
467 

 

11– DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
 

11.1- O prazo máximo de entrega do veiculo será de 30 (trinta) dias consecutivos, 
contados após a data de recebimento da ordem de compra emitida pelo 
setorresponsável. 

11.2- LOCAIS DE ENTREGA: 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Avenida 07 de setembro, nº 08 - CEP:39.465-000 

 
11.2.1- Horário das 07h30min às 11h30min. e das 13h30min. às 17h30min., de 
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segunda a sexta- feira, em dias úteis. A entrega deverá ser agendada pelo email: 
licitacao@miravania.mg.gov.br, aos cuidados da Srª Idalina Viana Mota  – Secretaria 
Municipal de Saúde. 

 
         Miravânia, 29 de Setembro de 2020. 
 

 
IDALINA VIANA MOTA 

Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E 

ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL 

 

 
DECLARAMOS para todos os fins de direito, que conhecemos as especificações do 

objeto deste Pregão Eletrônico n.º 0027 / 2020 e os  termos constantes  no Edital do 

Processo  Administrativo  n.º  0034 / 2020, do Municipio de Miravânia/MG e seus anexos 

e do Regulamento do Sistema de Licitação na Modalidade de Pregão Eletrônico do 

Portal de Licitações – Compras BR, que temos totais condições de atender e cumprir 

todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive as demais formalidades 

relativas à documentação que deverá ser apresentada para fins habilitação. 

 

 
Miravânia, de de 2020. 

 
 

.............................................................. 
Nome e assinatura do responsável 

(representante legal) e carimbo da empresa 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

AEmpresa _,inscrita no CNPJ sob n.º , 

por meio de seu Diretor ou Responsável Legal, DECLARA, sob as penas da lei e em 

cumprimento ao disposto no Artigo 4º, Inciso VII da Lei Federal n.º 10.520/2002, que tem 

plena ciência, aceita e cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital 

do Pregão Eletrônico n.º 0027 / 2020 do Municipio de Miravânia/MG. 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 
 

Miravânia/MG, de de 2020 
. 

 
 

.............................................................. 
Nome e assinatura do responsável 

(representante legal) e carimbo da empresa 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS 
 
Ref. (identificação da licitação) 

 

 
A Empresa  _,  inscrita  no  CNPJ sob n.º__  , 

por intermédio de seu representante legal o(a)Senhor(a) , portador(a) da 

Carteira de Identidade RG n.° e inscrito no CPF sob n.°_  ,DECLARA: 

a) Para fins do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal n.º 8.666/1993, que 

não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de 

quatorze anos, na condição de aprendiz ( ); Observação: em caso afirmativo, 

assinalar a ressalva acima. 

b) Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 

Pública de qualquer natureza e esfera governamental; 

c) Que o ato constitutivo é vigente; 

 
d) Que não é impedido de transacionar com a Administração Pública; 

 
e) Que conhece e aceita todas as condições do referido edital. 

 

 
Miravânia/MG, de de 2020. 

 
 

.............................................................. 
Nome e assinatura do responsável 

(representante legal) e carimbo da empresa 
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                                                           ANEXO V 

MODELO DE  DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA 

 

A empresa (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob nº (NÚMERO DO 

CNPJ), com sede (ENDEREÇO COMPLETO), aqui representada por (NOME E 

QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL), para fins de participação no 

procedimento licitatório, referente ao Pregão em epígrafe, e em cumprimento a 

legislação e regulamentos vigentes, às quais se submete, declara que: 

 

 Que assume inteira RESPONSABILIDADE pela autenticidade de todos os 

documentos apresentados, compromete-se a manter, durante a execução do 

Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; tem conhecimento 

e se submete ao disposto na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990- 

Código de Defesa do Consumidor, bem como ao Edital e Anexos deste pregão; 

 
Localidade,_________ de               de2020. 
 
 
 

 
........................................................................................ 

Assinatura do representante legal da 

empresa Nome/RG/CPF 

 
 

 
Obs: Utilizar papel timbrado ou carimbo com CNPJ da Empresa. 
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ANEXO VI       

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

EMPRESA:  

 

ENDEREÇO: _ _ 
 
CNPJ: _TELEFONE: ________________ FAX:  

 

 
OBJETO – AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO 
FURGONETA – CONFORME RESOLUÇÃO Nº 7.112 DE 20 DE MAIO DE 2020. 

 
 

 

Item Descrição UND Qtde 
Valor 

Unitário 
Subto

tal 
Marca 

0001 

AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A 
SIMPLES REMOÇÃO FURGONETA – 
CONFORME RESOLUÇÃO Nº 7.112 DE 20 
DE MAIO DE 2020: 
AMBULÂNCIA COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO 
HIDRÁULICA, VIDRO ELÉTRICO,  TRAVA ELÉTRICA E 
COMPUTADOR DE BORDO ORIGINAL DE FABRICA. 
Veiculo ambulância tipo furgão ou Pick-up, para 
simples remoção com potencia mínima 95cv, três 
portas sendo duas na cabine e uma na ambulância, 
Cilindrada mínima 1,300cm, Cintos de segurança 
dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura, 
Para-choques pintados na cor do veículo original de 
fabrica, Alerta sonoro de faróis ligados, Banco do 
motorista com regulagem de altura, tanque de 
combustível mínimo 49 litros, Roda de aço aro 15'' 
original de fabrica, direção hidráulica, ar condicionado, 
Abertura da tampa do combustível junto com as travas 
das portas pelo controle remoto, Chave tipo canivete 
dobrável, Computador de Bordo, Espelhos retrovisor 
externo elétrico, acendimento automático de faróis e 
lanternas ao destravar as portas pelo controle remoto, 
Trava elétrica das portas, Vidro elétrico nas portas 
sendo todos os itens originais de fabrica, comprimento 
externo mínimo do veiculo transformado 4.800 mm 
devidamente comprovado pelo CCT (Comprovante de 
Capacitação Técnica). 
 

          DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO 

Unida
de 

1,00 0,00 0,00   
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Transformação confeccionada em fibra de vidro sem 
emendas para total higienização, com comprimento 
interno mínimo de 2.100 mm; Divisória entre cabine do 
motorista e passageiro permanecendo original de 
fábrica; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem 
emendas para total higienização, contendo no mínimo 
2.100 mm com trilho em fibra para entrada e saída da 
maca; Iluminação interna em LED 12V; 02 Tomadas 
12v; Mínimo de uma janela lateral com vidro corrediço,  
comprimento mínimo 1.450 mm e altura mínimo de 
580 mm, fixada com cola PU sem borracha para 
melhor vedação e com abertura para saída de água; 
Maca retrátil com comprimento mínimo a 1.970 mm, 
cabeceira voltada para frente do veículo, com pés 
dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios 
confeccionados em materiais resistentes a oxidação, 
pneus de borracha maciça, sistema de freios com trava 
de segurança para evitar o fechamento involuntário 
das pernas da maca quando na posição estendida, 
projetada de forma a permitir a rápida retirada e 
inserção da vítima no compartimento da viatura, com a 
utilização de um sistema de retração dos pés acionado 
pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora 
do compartimento, podendo ser manuseada por 
apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à 
mesma, equipada com travas rápidas, que permitam 
perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para 
a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do 
paciente em pelo menos 45 graus e com a capacidade 
mínima de 100 kg, sem corte na lataria para 
deslocamento da maca dentro da cabine e sem 
deslocamento do banco carona na cabine para frente a 
fim de não comprometer a segurança do passageiro e 
caso de acionamento do AIRBAG. Deverão ser 
apresentados: Autorização de funcionamento de 
empresa fabricante da maca e registro ou 
cadastramento na Anvisa,  com garantia mínima de 24 
meses. Ensaio da maca atendendo à norma ABNT NBR 
14561/2000 e AMD Standard 004 feito por laboratório 
devidamente credenciado; Armário frontal interno 
localizado na região superior da transformação 
ambulância em fibra de vidro, comprimento interno 
mínimo 420 mm e largura interna mínima 650 mm; 
Bancos laterais para 02 acompanhantes em courvim e 
cinto de segurança; Suporte para fixação de 01 cilindro 
de oxigênio com capacidade de 03 litros; 01 Cilindro de 
oxigênio com capacidade de 03 litros; Régua de 
oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / 
umidificador; Rede de oxigênio com válvula e 
manômetro em local de fácil visualização; 01 suporte 
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para soro e plasma; Revestimento interno nas laterais, 
teto e piso em fibra de vidro sem emendas para total 
higienização. Todo o interior da ambulância desde piso, 
armário com cantos arredondados para segurança do 
paciente e acompanhante; Pintura interna à base de 
poliuretano (PU), bicomponente, pré-dosadas com 
ótima resistência proporcionando ao ambiente interno 
total higienização e lavagem com água; Pintura externa 
na cor do veiculo; Conjunto completo de fechadura, 
trincos, chave e duas dobradiças em aço na porta 
traseira; Sinalizador em barra com sirene de no mínimo 
01 tom; 01 eletro ventilador de alta rotação no teto da 
ambulância com proteção em cúpula de fibra; 01 eletro 
exaustor de alta rotação no teto da ambulância com 
proteção em cúpula de fibra; Uma tampa traseira 
inteiriça com abertura na vertical a fim de facilitar a 
entrada e saída do paciente em local com transito 
intenso com um vidro traseiro, dois amortecedores a 
gás, um aerofólio e um break light; Serigrafia na 
ambulância com vinil adesivo modelo composto por 
cruzes e a palavra Ambulância capô, vidros laterais e 
traseiro; Ar condicionado para paciente. Alarme sonoro 
de ré. Acompanhado de CCT (Comprovante de 
Capacitação Técnica) conforme portaria 142 de 
26/2019 INMETRO, Certidão de adequação e legislação 
do trânsito (CAT) Portaria DENATRAN 190/2009, 
juntamente com o projeto básico da adaptação 
“MEMORIAL DESCRITIVO” devidamente assinado e 
com firma reconhecida pelo responsável técnico do 
projeto, conforme portaria DENATRAN 190/2009 que 
deverá corresponder exatamente ao modelo do 
veículo ofertado na proposta comercial. 

 

OBSERVAÇÕES: 

1) Os preços propostos deverão ser apresentados em reais, com 02 (dois) 
algarismos após a vírgula e incluídos todos os valores incidentes, tais como taxas, 
impostos, fretes e outros porventura existentes, conforme disposto no item 7 do 
edital; 

2) Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no 
AnexoI; 

3) Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, 
encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e 
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do 
objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da 
solicitação de propostas e seusanexos; 
 

4) Validade da Proposta: 60 (sessenta)dias. 
 

Declaro que desde já a Empresa _________________________ compromete-se a 
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cumprir oprazo de entrega rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalidades 
aplicadas por esta Administração. 
 

 

 

Miravânia, de de 2020. 
 

.............................................................. 
Nome e assinatura do responsável 

(representante legal) e carimbo da empresa 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO 

DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, MICROEMPRESA - ME OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE -EPP 

 

 
A Empresa  _, inscrita no CNPJ  sob n.º__ , 

com sede na _, DECLARA para todos os fins de direito, 

especificamente para participação na licitação sob modalidade Pregão Eletrônico n.º 

0027 / 2020, que estou(amos) sob o regime de Microempreendedor Individual – MEI ou 

Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, para efeito do disposto na Lei 

Complementar n.º123/2006. 

 
 

Miravânia, de de 2020. 
 
 

.............................................................. 
Nome e assinatura do responsável 

(representante legal) e carimbo da empresa 
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ANEXO VIII 

 
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 
TERMO DE CONTRATO que entre si fazem de um lado o Municipio de 
Miravânia, e a Empresa (contratada), sob a regência da Lei Federal n.º 
10.520/2002 e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas 
alterações, e da Lei Complementar n.º 123/2006, pelas demais normas 
pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo edital, objetivando a 
CONTRATAÇÃO SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA / 
COMPRAS, DO TIPO MENOR PREÇO / POR ITEM. 

 

Contrato que entre si celebram o MUNICIPIO DE MIRAVANIA,  com sede administrativa 
na Rua Tancredo Neves, n.º 300, Centro – Miravânia/MG – CEP 39.465-000 inscrita no 
CNPJ sob n.º 01.612.491/0001-94, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 
Raimundo Nonato Pereira Luna, doravante denominada simplesmente de 
CONTRATANTE,      e   a    Empresa _, com sedena(o) 
 ,  inscrita no  CNPJ sob n.º  _, neste ato 
representada por   seu   representante legal, Sr(ª) _ , doravante 
denominada simplesmente de CONTRATADA, em decorrência do Processo 
Administrativo n.º 0034 / 2020, Pregão Eletrônico n.º 0027  / 2020, homologado  em/  /   
_, mediante sujeição mútua as   normas constantes da Lei Federal n.º 10.520/2002, Lei 
Federal n.º 8.666/1993 e legislação pertinente ao Edital antes citado, as propostas e as 
seguintes cláusulas contratuais: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
- O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A SIMPLES 
REMOÇÃO FURGONETA – CONFORME RESOLUÇÃO Nº 7.112 DE 20 DE MAIO DE 
2020. 

 
1.1 - Ao assinar este Contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno conhecimento 
da natureza e condições locais de fornecimento do veiculo objeto do presente Contrato. 
Não será considerada pela CONTRATANTE qualquer reclamação ou reivindicação por 
parte da CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessas condições. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

 
2.1 - Fazem parte deste Contrato, independentemente da transcrição, os seguintes 
documentos, cujo teor‚ de conhecimento das partes contratantes: Edital de Licitação e 
seus anexos, Proposta da CONTRATADA, especificações complementares, além das 
normas e instruções legais vigentes no País, que lhe forem atinentes. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
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3.1 - O Objeto do presente contrato será realizado sob o REGIME DE EXECUÇÃO 
INDIRETA / COMPRAS, DO TIPO MENOR PREÇO / POR ITEM. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
4.1 –A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA,o preço proposto que é de R$ . 
(valor extenso). 

 
4.2 - Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da 
CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução do objeto 
contratado, constituindo-se na única remuneração devida. 

 
4.3 - O pagamento será efetuado pelo Municipio de Miravânia, no prazo máximo de 
30(trinta) dias após o recebimento do  bem e seu devido aceite, mediante a 
apresentação da Nota Fiscal, proporcionalmente à entrega dos itens e conforme os 
valores constantes da “Proposta de Preços”, sem prejuízo das demais condições 
estabelecidas neste edital e na minuta contratual. 

 
4.3.1 - Os referidos pagamentos ficam condicionados ao recebimento dos bens, que 
apenas ocorrerão mediante a apresentação das faturas referentes à entrega dos 
itens devidamente vistoriados pelo seu Setor de Recebimento, sem prejuízo das 
demais condições e requisitos estabelecidos no Contrato, o que é de pleno 
conhecimento e de total aceitação dos licitantes. 
 
 

4.3.2 - Não serão realizados pagamentos em contas bancárias que não estiverem em 
nome da proponente vencedora 

 
4.4 - O pagamento será realizado através de depósito bancário, conforme dados informados 

na Proposta Comercial. 

 
 

CONTRATADA. 
 

4.5 - Em caso de irregularidades na emissão do documento fiscal, o prazo de pagamento 
será contado a partir da regularização do mesmo. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO 

5.1 – Considerando período de entrega inferior a 12 (doze) meses a contar da data de 
abertura das propostas, não será concedido reajuste de preço. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

6.1 – O contrato advindo desta licitação entrará em vigor na data de sua assinatura, 
sendo que o veiculo deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, 
contados após a data de recebimento da ordem de compra emitida pelo setor 
responsável, podendo ser prorrogado com base no Artigo 57, Inciso II da Lei Federal n.º 
8.666/1993 e suas alterações, observadas as demais condições estabelecidas no Edital, 
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Termo de Referência, demais anexos e o presente instrumento. 
 

6.2 – A partir do início deste contrato fica a CONTRATADA totalmente responsável em 
cumprir o objeto, sob pena de aplicação das penalidades e das medidas legais cabíveis. 

 
6.3 - Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento. 

 
6.4 - Os prazos serão em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto de 

forma diferente. 

6.5 - Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS 

 
7.1- As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas através de 
recursos federais,  assim previstos: 

 
Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

08 Secretaria Municipal de Saúde 

01 Fundo Municipal de Saúde 

02 Serviço Atencão Basica 

10.301.0014.3035 Equipamentos p/Unidades Médicas e Postos de Saúde 

44905200 Equipamentos e Materiais Permanentes 

 
Ficha  

 
467 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA ACEITAÇÃO E DO CONTROLE DE QUALIDADE 
 

8.1 – O veiculo somente será considerado devidamente aceito após analisado e 
aprovado pelo órgão competente da CONTRATANTE. 

8.2 - No ato da entrega do objeto a proponente deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura 
correspondente aos produtos entregues, que estará submetida à aprovação e, 
observado o cumprimento integral das disposições contidas neste PregãoPresencial. 

 
8.2.1 - Fica aqui estabelecido que o objeto do contrato será recebido: 

a) Provisoriamente, no ato da entrega do item, para efeito de posterior 
verificação da conformidade com o solicitado na licitação; 

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e das características do item 
e consequente aceitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
contados após o recebimento provisório. 

 
8.3 - O recebimento do veiculo, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da 
CONTRATADA pela sua qualidade e características, cabendo-lhe sanar quaisquer 
irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos. 

  
8.4 – O veiculo que for recusado (tanto no recebimento provisório ou antes do 
recebimento definitivo) deverá ser substituído no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 
contados da data de notificação apresentada à CONTRATADA, sem qualquer ônus para 
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o Municipio de Miravânia. 

 
8.5 - Se a substituição do veiculo não for realizada no prazo estipulado, a CONTRATADA 
estará sujeita às sanções previstas no Edital, neste Contrato e na Lei 8.666/93. 

 
8.6 - A emissão do aceite não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de 
qualidade do veiculo entregues, por estarem fora das especificações técnicas exigidas 
no Edital e/ou por ela  atribuídas e posteriormente comprovadas pela Administração, 
sendo facultado a administração submeter os produtos à perícia, com objetivo de 
eliminar qualquer dúvida existente na qualificação e classificação dos mesmos. 

 
8.7 - Caso seja comprovado que o veiculo entregue não está de acordo com as 
especificações do Edital, a CONTRATADA deverá ressarcir todos os custos com perícia 
à Administração, bem como os prejuízos e danos eventualmente causados. 

 
8.8 –Todos os riscos e despesas relacionados à entrega do veiculo  será de competência 

da CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 
9.1 - Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

 
9.1.1 - Unilateralmente pela CONTRATANTE: 

a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor 
adequação técnica aos seus objetivos; 

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos 
no Parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei Federal n.º8.666/1993. 

9.1.2 - Por acordo das partes: 
a) Quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
b) Quando necessária a modificação do regime de execução de serviço, bem 

como, do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da 
inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

c) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a 
antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado 
sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou 
execução do serviço. 

 
9.2 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, respeitados os termos do 
parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei Federal n.º8.666/1993. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS MULTAS 

 
10.1 - As licitantes participantes desta Licitação e, principalmente, a CONTRATADA, 
sujeitar-se-ão, no que couber, às penalidades previstas no Capítulo IV da Lei Federal 
n.º8.666/1993. 

 



    PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 01.612.491/0001-94 
 

Rua Tancredo Neves, 300 - Centro - CEP 39.465-000 TEL (FAX).: (38) 3615-8122 
Email: Email: licitacao@miravania.mg.gov.br 

10.2 – A CONTRATADA estará sujeita por falhas, irregularidades ou pelo não 
cumprimento dos prazos e demais condições/obrigações estipuladas, às seguintes 
penalidades, isoladas ou  cumulativamente: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de mora no valor de 5% (cinco por cento) do valor do por dia de atraso na 

entrega do objeto e/ou conserto/adequação do mesmo, limitado à 20% do valor do 
contrato; 

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, devidamente atualizado, 
pelo não cumprimento de qualquer das cláusulas deste edital, ou pela desistência 
imotivada da manutenção de sua proposta; 

d) Suspensão do direito de licitar com a Administração Municipal, pelo prazo de 02 
(dois) anos, observadas as disposições legais; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos da punição. 

 
10.2.1 - Caso haja inexecução total ou parcial do objeto, a concessão do objeto 
poderá ser rescindida unilateralmente, a qualquer tempo, pelo Municipio de 
Miravânia. 

 
10.3 - A aplicação destas sanções será precedida de regular processo administrativo, 
com a expedição de notificação pelo poder público para apresentação de defesa no 
prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias  úteis. 

 
10.4 - As multas serão recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação 
da decisão administrativa que as tenham aplicado, podendo ser descontadas dos 
valores devidos, o que é totalmente aceito pela CONTRATADA. 

 
10.5 - A licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objetivo, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e no contrato e das demais cominações legais. 

 
10.5.1 - A mora superior a 20 (vinte) dias será considerada inexecução contratual 
ensejadora da hipótese de rescisão contratual, a critério da Administração, 
consoante o Artigo 77 da Lei Federal n.º 8.666/1993.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 

11.1 - Rescisão unilateral deste Contrato pela CONTRATANTE. 
 

11.1.1 - A CONTRATANTE poderá unilateralmente, rescindir de pleno direito este 
Contrato, independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra 
qualquer um dos fatos adiante enunciados, bastando para isso comunicar à 
CONTRATADA sua intenção, com antecedência mínima de 05 (cinco)dias: 

a) O não cumprimento pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos; 

b) O cumprimento irregular pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos; 

c) O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da 
autorizada designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim 
como as de seus superiores; 

d) Razões de interesse do serviço público. 
 

11.1.2 - A CONTRATANTE terá o direito de rescindir de imediato o presente 
contrato, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso ocorra 
qualquer um dos fatos a seguir enunciados: 

a) O atraso injustificado na entrega do veiculo; 
b) Suspensão, pelas autoridades competentes, dos serviços da 

CONTRATADA, em decorrência de violação de disposições legais vigentes; 
c) A paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à 

CONTRATANTE; 
d) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, a 

sessão ou transferência, total ou parcial, bem como, a fusão, cisão ou 
incorporação, que afetem a boa execução deste; 

e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução; 
f) A decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de 

insolvência civil; 
g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando 

de firma individual; 
h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do 
contrato; 

i) O protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que 
caracterizem a insolvência do contrato. 

 
11.1.3 - No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa da  
CONTRATADA, serão observadas as seguintes condições: 

a) A CONTRATADA não terá direito de exigir indenização por qualquer 
prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo a 
CONTRATANTE aplicar as sanções contratuais e legais pertinentes; 

b) A CONTRATADA terá o direito de ser reembolsada pelo veiculo já entregue, 
desde que aprovado pela CONTRATANTE, até a data da rescisão, 
deduzidos os prejuízos causados à CONTRATANTE; 

c) Em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar 
continuidade aos serviços através de outras empresas, ou da forma que 
julgar mais conveniente; 
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d) Caso a CONTRATANTE não use o direito de rescindir este Contrato, 
poderá, a seu exclusivo critério, reduzir ou suspender a execução dos 
serviços referente ao mesmo e sustar o pagamento das faturas pendentes, 
até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual 
infringida. 

 
11.2 - Rescisão deste Contrato por Acordo entre as Partes ou Judicial: 

 
11.2.1 - O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer: 

a) A supressão, por parte da CONTRATANTE, do fornecimento, acarretando 
modificação do valor inicial do Contrato, além do permitido no Regulamento 
de Habilitação Licitação e Contratação, sob a regência da Lei Federal n.º 
10.520/02 e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/1993, e suas 
alterações; 

b) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por 
prazo superior a 30 (trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra; 

c) O atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela 
CONTRATANTE, decorrentes de serviços já prestados, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 

d) A não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para 
execução dos serviços, nos prazos contratuais. 

 
11.2.2 - Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar a CONTRATADA os 
serviços já prestados, de acordo com os termos deste Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
12.1 – Responder pela qualidade do veiculo oferecido, que deverá ser compatível com as 
finalidades a que se destinam, bem como pelo fornecimento ou eventuais atrasos; 

 
12.2 - Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas no edital e anexos; 

 
12.3 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO; 

 
12.4 - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, atendendo 
prontamente a todas as reclamações; 

 
12.5 - Deverão ser substituídos, no prazo de 03 (três) dias úteis, o veiculo não aprovado 
pela Fiscalização, caso o mesmo não atenda às especificações constantes no Termo de 
Referência ou às normas pertinentes, ficando o Municipio de Miravânia isento de 
despesas; 

 
12.6 – A aplicação dos materiais industrializados e os de emprego especial obedecerá 
sempre às recomendações dos fabricantes, cabendo à CONTRATADA, em qualquer 
caso, a responsabilidade técnica e o ônus decorrente da má aplicação dos mesmos; 
12.7 - Arcar com todos os impostos, taxas, prêmios de seguro, encargos, ônus e 
despesas relativas ao cumprimento do Contrato; 
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12.8 – Manutenção, durante a vigência contratual, de todas as condições de habilitação e 
qualificação, exigidas na fase licitatória, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas; 

 
12.9 - Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor contratado; 

 
12.10 - Fornecer o objeto licitado no preço, prazo e forma estipulados na proposta e em 
ótima qualidade, dentro dos padrões exigidos no edital e legislação aplicável à espécie; 

 
12.11 - Fornecer e arcar com as despesas relativas ao transporte do veiculo, até o local de 

entrega; 

 
12.12 - Dar adequada assistência técnica permanente e gratuita, durante o período de 
garantia do veiculo, como apresentado na proposta e de acordo com os prazos previstos 
neste Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
13.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar 
as normas do edital de licitação e seusanexos; 

 
13.2 - Exercer a fiscalização do serviço por servidor especialmente designado e 
documentar as ocorrências havidas; 

 
13.3 - Comunicar à CONTRATADA quaisquer irregularidades observadas na entrega do 
veiculo adquirido; 

13.4 - Prestar as informações e os esclarecimentos necessários que venham a ser  
solicitados pela CONTRATADA, a fim de proporcionar o cumprimento das obrigações 
geradas; 

 
13.5 - Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias; 

 
13.6 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo avençado, após a entrega da 
Nota Fiscal no setor competente; 

 
13.7 - Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o 

objeto da licitação; 
 

13.8 - Rejeitar, no todo ou em parte, o veiculo que a CONTRATADA entregar fora das 
especificações do Edital. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E 
FISCAIS 

 
14.1 – À CONTRATADA caberá,ainda: 
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14.1.1 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica, quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas os seus empregados ou o próprio bem, na entrega ou na manutenção dos 
do veiculo e/ou em conexão com ele, ainda que ocorrido em dependência do 
Municipio de Miravânia; 

 
14.1.2 - Assumir a todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou 
penal, relacionadas ao processo licitatório e/ou respectivo contrato; 

 
14.1.3 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da adjudicação da licitação origem ou contratação; 

 
14.1.4 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu 
pagamento à Administração Municipal, nem poderá onerar o objeto da contratação 
em questão, razão pela qual a CONTRATADA renúncia expressamente a qualquer 
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município de Miravânia. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

 
15.1 – Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as 
disposições da Lei Federal n.º 8.666/1993 e demais alterações posteriores. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

 
16.1 - Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de 
Manga/ Minas Gerais, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

 

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes 
contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo. 

 
Miravânia/ MG, de de 2020. 

 

 

Raimundo Nonato Pereira Luna 
Prefeitro Municipal 

 
 

Representante legal 
Contratada 

 
 

 
 
 
 

Testemunhas: 
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