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 Glória a Deus 

 EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 146/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020  
 
 

O MUNICÍPIO SELVÍRIA/MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 
sob n.º 15.410.665/0001-40, com sede na Avenida João Selvirio de Souza, 997 nesta cidade 
de Selvíria/MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, JOSÉ FERNANDO 
BARBOSA DOS SANTOS. 

Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.  

Data/Horário Da Sessão: 16/12/2020 às 09h00 (horário Brasília-DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.BLLCOMPRAS.ORG.BR 

Retirada do Edital: Departamento de Licitações e Contratos (Dúvidas)Fone: XX67 3579 
1486, e-mail: licitacaoselviria@hotmail.com, nos dias úteis, das 08:00 às 14:00 horas(MS), 
(Retiradas) Sitio: http//www.selviria.ms.gov.br - licitações e Contratos – Editais na íntegra. 

 
TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “MENOR PREÇO”, 
com CRITÉRIO DE JULGAMENTO “POR ITEM” de acordo com o que determina a Lei Federal 
10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto – 10.024, 28 de Outubro de 2019, IN – 206, 18 de 
Outubro de 2019 e, subsidiariamente e no que couberem, as disposições contidas na Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. O Pregão Eletrônico será 
realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - 
criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema BLL Compras 
(licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. A utilização do sistema depregão 
eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil está consubstanciada nos §§ 2º e 3º do 
Artigo 2º da Lei 10.520/02.Os trabalhos serão conduzidos, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para oaplicativo “BLL Compras” constante 
na página da internet da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (www.bllcompras.org.br). 
 

1. DO OBJETO 

 
1.1 O objeto da presente licitação refere-se a Aquisição de Ambulância tipo “A”, tipo 
Furgão, 0 Km, de transporte para remoção simples e eletiva de pacientes sem risco de vida, 
em decúbito horizontal, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio da 
Emenda Parlamentar Nº 10530.745000/1190-04., conforme quantidades e especificações 
constantes do Anexo I – Termo de Referência que integra o presente edital.  
 

http://www.bllcompras.org.br/
http://www.bllcompras.org.br/
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2. DO PREÇO ESTIMADO POR ITEM DA LICITAÇÃO 

 
2.1. O Município de Selvíria – MS reserva-se ao direito de só divulgar o valor estimado por 
item após o encerramento da etapa de lances do pregão eletrônico. Precedentes: Acórdão 
nº 1789/2009 – Plenário Acórdão 3028/2010 - Segunda Câmara e Acórdão nº 2080/2012 – 
Plenário todos do Tribunal de Contas da União. 
 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
3.1 Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que estejam legalmente 
constituídas, enquadradas no ramo de atividade econômica pertinente (CNAE), 
comprovadamente correlacionado ao objeto desta licitação, que satisfaçam as condições 
exigidas no presente Edital e anexos, e que estejam devidamente credenciadas no sitio 
eletrônico www.bllcompras.org.br. 
 
3.2 Não poderão participar deste pregão eletrônico: 
 
3.2.1. Empresas que se encontrem em regime de concordata ou com falência decretada, 
concurso de credores, processo de insolvência, dissolução e liquidação, em recuperação 
judicial ou em processo de recuperação extrajudicial; 
 
3.2.2. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 
 
3.2.3. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, 
Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato 
publicado no Diário Oficial da União, do Estado, do Município ou do DF, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição; 
 
3.2.4. Empresas que estejam suspensas ou impedidas de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Selvíria; 
 
3.2.5. Que tenha a participação de servidor da Prefeitura do Município de Selvíria, seja sócio, 
dirigente ou responsável técnico. 
 
3.2.6. Sociedades estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 
 
3.2.7. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas 
quetenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos 
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 
representandointeresse econômico em comum; 
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3.2.8. Cooperativas, conforme Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério 
Públicodo Trabalho e a União; 
 
3.2.9. Empresas que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias umas das outras; 
 
3.2.10. Empresas que não sejam do ramo ou atividade econômica do objeto licitado; 
 
3.2.11. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 
8.666/93. 
 
3.3. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado do seguinte 
documento: 
 
a) Instrumento particular de mandato outorgando poderes ao operador 
devidamentecredenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no 
pregão, conformemodelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (Anexo II). 
 
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil 
(Anexo V). 
 
3.4. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante vencedor 
docertame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, 
oequivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a 
título detaxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade 
com oregulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil (Anexo XI). 
 

4. DO CREDENCIAMENTO 

 
4.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão, 
deverão cadastrar-se previamente junto ao Portal BLLCOMPRAS (endereço eletrônico: www. 
bllcompras.org.br), onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento, 
regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.  
 
4.1.1. Os interessados deverão nomear através do Termo de Adesão (anexo II), COM FIRMA 
RECONHECIDA, operador devidamente habilitado pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil-
BLL, atribuindo poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais 
atos e operações no site: www.bllcompras.org.br. 
 
4.2. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta 
ouatravés de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá 

http://www.bllcompras.org.br/
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manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno 
conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
 
4.3. O acesso do operador ao pregão eletrônico, para efeito de encaminhamento de 
proposta de preços elances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará 
mediante previa definição desenha privada, pessoal e intransferível do representante, 
observadas as questões de datas e horários limite estabelecidos. 
 
4.4. O uso e acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do 
licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente, ou por seu representante, não 
cabendo ao órgão promotor do pregão eletrônico, responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
4.5. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei 
Complementar n.º 123/06 e devido à necessidade de identificação pelo Pregoeiro, deverão 
credenciar-se acrescidas das expressões “ME” ou “EPP” à sua empresa ou denominação e 
apresentar a declaração, sob as penas da lei, do empresário ou de todos os sócios de que o 
empresário ou a sociedade se enquadra na situação de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, assinada pelo seu 
proprietário ou sócios, ou, pela Certidão Simplificada de Regularidade da Junta Comercial 
da sede da licitante. 
 
4.5.1. A empresa enquadrada como MEI, deverá apresentar o CCMEI (Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual), expedida com data não superior a 60 dias, 
juntamente com a declaração de enquadramento, conforme anexo VII. 
 
4.5.2. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa e 
empresa de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas 
as consequências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo, bem 
como caracteriza crime nos termos do art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas no edital. 
 
4.6. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida 
com a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil pelo telefone: (41) 3097-4600, ou e-mail 
contato@bll.org.br. 
 

5. DA SESSÃO PÚBLICA 

 
5.1. A Sessão Pública do pregão eletrônico será conduzida pelo Pregoeiro, via BLL Compras, a 
partir da data e horário previstos neste edital. 
 

mailto:contato@bll.org.br
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5.2. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens, 
em campo próprio do sistema eletrônico. 
 
5.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a Sessão 
Pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou da 
desconexão do seu representante. 
 
5.4. A sessão pública do pregão poderá ser suspensa administrativamente, mediante 
comunicado do pregoeiro, no qual informará a data e horário previstos para reabertura da 
sessão. 
 

6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 
com osdocumentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 
ofertado e opreço, até a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das 
propostas, quando,então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 
documentação. 
 
6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
 
6.3. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para 
a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital. 
 
6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 
termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
 
6.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e 
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
 
6.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 
negociação e julgamento da proposta. 
 
6.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 
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6.8. Os documentos necessários tanto ao credenciamento, quanto à proposta e à habilitação 
deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
tabelião de notas (cartório), exceto as extraídas via Internet, as quais poderão, a qualquer 
momento, ser diligenciadas pelo Pregoeiro ou por qualquer membro de sua Equipe de 
Apoio. 
 
6.9. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
6.10. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 6.9, a sessão pública somente 
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.  
 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
7.1. O licitante deverá encaminhar a proposta de preços, exclusivamente por meio do 
referido Sistema Eletrônico, até a data e horário marcado para abertura da sessão, quando 
então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 
 
7.1.1. O licitante deverá apresentar a proposta de preços de forma detalhada, descrevendo 
oproduto ofertado, indicando a marca, modelo, quantidade, prazos de validade, degarantia 
e de entrega, no que for aplicável, bem como os valores unitários e totais, sob pena de 
desclassificação de sua proposta. 

 
7.1.1.1. É obrigatório à indicação da marca do produto no sistema eletrônico, sob 
pena de desclassificação. 

7.1.1.2. É vedada a troca de marca/fabricante do produto indicado no sistema 
eletrônico, sob pena de desclassificação. 

7.1.2. Fica vedado ao licitante identificar-se, no Sistema Eletrônico, quando do registro de 
sua proposta, sob pena de desclassificação do certame pelo pregoeiro. 
 
7.1.3. Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo os respectivos itens 
ser fornecidos a Prefeitura de Selvíria, sem ônus adicionais. 
 
7.1.4. Não se admitirá proposta que apresentar preço simbólico, irrisório ou de valor zero, 
incompatível com os preços de mercado, ainda que este edital não tenha estabelecido 
limites mínimos. 
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7.1.5. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o 
produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de 
preferência indicados no Termo de Referência. 
 
7.1.6. Caso a descrição de algum item solicitado pelo Município cite ou remeta a uma 
“marca”, esta deve ser considerada apenas para facilitação da descrição do item, sendo 
aceita a cotação de itens de “marcas” equivalentes, similares ou de melhor qualidade. (TCU 
– Acórdão 2300/2007). 
 
7.1.7. Os preços apresentados deverão ser expressos em Real (R$), com no máximo até 02 
(duas) casas decimais após a vírgula. 
 
7.1.8. O prazo de entrega do item é de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de 
recebimento da Autorização de Fornecimento-AF. 
 
7.1.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de sua apresentação. 
 

8. DA CLASSIFICAÇÃO E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 
8.1.O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referência. 
 
8.1.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
8.1.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 
8.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 
estas participarão da fase de lances. 
 
8.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 
 
8.4. Classificadas as propostas, será aberta a etapa competitiva, ocasião em que os licitantes 
poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, 
sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de 
registro e valor. 
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8.4.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 
 
8.5. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
8.6. Havendo mais de um lance de mesmo valor, prevalecerá aquele que for registrado em 
primeiro lugar. 
 
8.7. Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 
 
8.8. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor 
seja manifestamente inexequível. 
 
8.9. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 
deverá ser de 0,5% ( zero virgula cinco) por cento. 
 
8.9.1. Adotado o modo de disputa aberto, a previsão do item acima de intervalo mínimo de 
diferença de valores ou de percentuais entre os lances é obrigatória, conforme art. 31, inciso 
I, do Decreto nº 10.024/2019. 
 
8.10. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 
(vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob 
pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
 
8.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, 
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 
8.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 
 
8.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período 
de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
 
8.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 
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8.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 
da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
 
8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
 
8.17. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da 
sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
 
8.17.1. No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, 
a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas 
após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
 
8.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
8.19 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
 
8.19.1 O intervalo percentual estabelecido no item 4.2 será de até 5% (cinco por cento) 
superior ao melhor preço, obtido ao final da fase de lances. 
 
8.20. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as 
propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento. 
 
8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 
de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
 
8.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos bens produzidos: 
 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras; 

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País; 
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8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

 
8.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas empatadas. 
 
8.24. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro encaminhará, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, 
observado o critériode julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes 
daquelas previstas neste Edital. 
 
8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
 
8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de três (03) 
horas, envie a proposta final adequada ao último lance ofertado após a negociação 
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários àconfirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
 
8.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento 
daproposta. 
 
8.26. Se algum proponente fizer um lance que esteja em desacordo com a licitação 
(preçosinexequíveis ou excessivos), poderá tê-lo cancelado pelo Pregoeiro através do 
sistema ainda em etapa de disputa, através de justificativa aceita pelo Pregoeiro, e 
mensagens registradas em Chat. 
 

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
 
9.2. A licitante melhor classificada na etapa de disputa de lances, deverá, após solicitação 
dopregoeiro pelo Sistema Eletrônico, respeitado o prazo previsto no item 8.24.2., 
encaminhar a 
proposta de preços final adequada (Anexo VI), em 01 (uma) via, rubricada em todas as 
folhas e a últimaassinada pelo representante legal da empresa citado nos documentos de 
habilitação, emlinguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão 
Social, CadastroNacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), endereço completo, número de telefone 
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e e-mail, número de agência de conta bancária e dados pertinentes ao responsável pela 
assinatura do Contrato e/ou Ata de Registro de Preços. 
 
9.2.1. Para o disposto no item acima, a licitante deverá, através de sistema eletrônico, 
arquivar a referida proposta em documentos complementares, que permitirá inserção de 
arquivosmesmo após fase de disputa. 
 
9.3. Na proposta (Anexo VI) a empresa vencedora deverá apresentar a readequação do novo 
valor proposto, devendo conter: 
 
a) Os valores dos impostos incorporados e somados ao valor final; 
b) Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional Real (R$), com 02 (duas) 
casas decimais após a vírgula, com o valor unitário emalgarismos e o valor global em 
algarismos e por extenso; 
c) O prazo de validade não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das 
propostas  virtuais; 
d) Especificação completa do objeto oferecido com informações que possibilite a sua 
completaavaliação, totalmente conforme descrito no Anexo I, deste Edital; 
e) Prazo de entrega; 
f) Data e assinatura do representante legal da proponente. 
 
9.4. Na divergência entre o preço unitário e total, prevalecerá o unitário.  

9.4.1. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, 
prevalecerá este último. 

 
9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciadamediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
 
9.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital 
e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, incompletas ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento ou estar com a descrição em desacordo com a forma 
solicitada, do edital. 
 
9.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 
ou lance subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, caso em que 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
9.8. Encerrada a análise quanto aos critérios de aceitabilidade da proposta, o pregoeiro 
passará a verificaçãoda habilitação dolicitante, observado o disposto neste Edital. 



 

AVENIDA JOÃO SELVÍRIO DE SOUZA, 997 - CENTRO – FONE/FAX  (67)3579-1242 
SELVÍRIA – MATO GROSSO DO SUL - – CEP: 79590-000 

 
PROCESSO   

FLS   

VISTO   

 

 

10. DA HABILITAÇÃO 

 
10.1. Para fins de habilitação dos licitantes, será exigida, a documentação relativa: 
 
10.2 À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
10.2.1 Cédula de Identidade ou documento oficial com foto de todos os sócios, 
administradores e procurador; 
 

10.2.1.1. No caso de sociedade por ações, os documentos de identidade relativos 
aos presidentes, diretores ou outros responsáveis; 

 
10.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
10.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais (Contrato Social e última 
alteração ou via consolidada); 
 
10.2.4. Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 
ações, acompanhados da documentação mencionada no subitem anterior; 
 
10.2.5. Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
 
10.2.6. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. 
 
10.3 à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  
 
10.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 
 
 10.3.2. Prova de regularidade com a Fazenda Federal mediante apresentação dos seguintes 
documentos, nos termos da resolução conjunta PGFN/RFB n.º 3 de 22 de novembro de 
2005, apresentando a Certidão Conjunta Negativa ou Positiva, com efeito, de Negativa de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União ou Certidões Individuais até a 
expiração de seu prazo de validade; 
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10.3.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
fornecida pela Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei n.° 8036 de 11 de maio de 
1990; 
 
10.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão de Tributos Estaduais) 
emitido pelo órgão competente, do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na 
forma da Lei; 
 

10.3.4.1. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 
relacionados ao objetolicitatório, deverá comprovar tal condição mediante 
declaração da Fazenda Estadual doseu domicílio ou sede, ou outra equivalente, 
na forma da lei; 

 
10.3.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal emitido pelo órgão competente, do 
domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 
 
10.3.6. Prova de regularidade relativa aos Débitos Trabalhistas, apresentando a Certidão 
Negativa ou Positiva com efeito Negativo (CNDT), emitida pelos portais da Justiça do 
Trabalho, na forma da Lei Federal 12.440/2011 e a Resolução Administrativa TST n.º 
1470/2011; http://www.tst.jus.br/certidao. 
 
10.4 à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA:  
 
10.4.1 Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo 
distribuidor ou distribuidores, se for o caso, da sede da pessoa jurídica, que esteja dentro do 
prazo de validade expresso na própria certidão. Caso não houver prazo fixado, a validade 
será de 60 (sessenta) dias; 
 

10.4.1.1 Caso a licitante tenha estado em regime de Concordata ou Recuperação 
Judicial, deverá apresentar, juntamente com a certidão positiva, prova de 
resolução judicial do processo, emitida há menos de 60 (sessenta) dias da data 
prevista para entrega da proposta, se outro prazo não estiver assinalado em lei 
ou no próprio documento. 
 

10.5.à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
10.5.1. Prova de capacidade técnico-operacional mediante a comprovação de aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto da licitação a ser feita por meio de ATESTADO em nome da empresa, fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, inexigindo-se na espécie a comprovação de 
quantitativos mínimos; 
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10.6. à OUTRAS COMPROVAÇÕES: 
 
10.6.1. Declaração do licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, 
informando que cumpre a proibição prevista no art. 7° da CF – ou seja, de que não utiliza 
trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e de 
trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz (anexo VIII). Sugerimos 
em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF 
dafirma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível, 
identificar quem assinou. 
 
10.6.2. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração. Identificar quem assinou. (Anexo III). 
 
10.6.3. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, assegurando que conhece e aceita o teor completo do edital, ressalvando-se o 
direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias 
para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação. (Anexo IX). 
 
10.7 Disposições Gerais da Habilitação: 
 
10.7.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias a contar da data de 
sua emissão. 
10.7.2. A licitante responderá pela veracidade de todas as informações que prestar, sob 
pena decrime de falsidade material (Art. 297 e 298 do CP) ou ideológica (Art. 299 do CP), e 
ainda, de serdesclassificada, ou ver anulada a adjudicação e, se for caso, rescisão contratual. 
 
10.7.3. As Microempresas e empresas de pequeno porte, mesmo que contenham alguma 
restrição documental Fiscal e Trabalhista, deverão apresentar todos os documentos exigidos 
no edital,conforme art. 43 da Lei n.° 123/06, alterada pela LC 155/2016. 

 
10.7.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista, será assegurado, às microempresas e empresas de pequeno porte, o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual 
período a critério da Administração, para regularização da documentação, para 
pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (§1°, art. 43 Lei n. 123/06, 
alterada pela LC 155/2016). 
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10.7.4 A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará inabilitação 
da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao Pregoeiro 
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato, ou propor a revogação deste Pregão. 
 
10.7.5. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome na matriz, e se 
for afilial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pelaprópria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
10.7.6. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital. 
 
10.7.7. 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, via e-mail, no prazo de 03 (três) horas, sob 
pena de inabilitação. 
 
10.7.8. Havendo necessidade de análise minuciosa dos documentos exigidos, o Pregoeiro 
poderá suspender a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade 
da mesma. 
 
10.7.9. Cumpridas às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitanteserádeclarado 
vencedor. 
 

11. DOS RECURSOS 

 
11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma 
imediatae motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. A 
falta de manifestaçãoimediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso. 
 
11.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 
rejeitando-aem campo próprio do sistema. 
 
11.3. Será concedido ao licitante que tiver a sua manifestação de intenção aceita o prazo de 
3 (três)dias para apresentação das razões do recurso, sendo-lhe assegurada vista imediata 
dos elementosindispensáveis à defesa dos seus interesses. 
 
11.4. Os demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões, no 
mesmoprazo, a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 
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11.5. Os recursos e as contrarrazões deverão ser encaminhados através do e-mail: 
licitacaoselviria@hotmail.com, respectivamente dentro dos prazos estabelecidos nos itens 
11.3 e 11.4. 
 
11.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis 
deaproveitamento. 
 
11.7. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos 
legais. 
 
11.8. Nas hipóteses de provimento de recurso, a sessão pública poderá ser reaberta, 
situação em que serão repetidos os atos porventura anulados e os que dele dependam. 
 
11.8.1. Os licitantes remanescentes serão convocados para acompanhar a reabertura da 
sessão. 
 
11.9. O Pregoeiro poderá sugerir, ainda, a anulação ou revogação do procedimento, o que 
será devidamente decidido pela autoridade competente. 
 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
12.1. Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 
encaminhará oprocedimento à autoridade superior para homologação. 
12.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridadecompetente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o 
procedimento licitatório. 
 

15. DO LOCAL E DA FORMA DE ENTREGA 

 
15.1. O participante vencedor deverá entregar o veículo na Prefeitura Municipal de Selvíria, 
sito à Avenida João Selvirio de Souza nº 997, Centro, no Município de Selvíria – MS, CEP: 
79.590-000, conforme solicitação do departamento competente, e no prazo fixado na 
requisição 
 
15.2 O objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo de até 60 (sessenta) dias, 
contados da data de recebimento da autorização de fornecimento/requisição, conforme 
requerimento da Secretaria Municipal de Saúde.   
 
15.3 Ficará a cargo do vencedor do item do certame as despesas com entrega, transporte, 
carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução 
do objeto desta licitação. 

mailto:licitacaoselviria@hotmail.com
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15.4 As obrigações decorrentes do fornecimento constantes deste edital serão firmadas 
através de contrato, observadas as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o 
art. 62 da Lei n. 8.666.93. 
 
15.5 O Município enviará a Autorização de Fornecimento-AF por meio do e-mail exigido, 
onde a contagem do prazo para a entrega iniciar-se-á no primeiro dia útil após o envio do e-
mail pelo município ou a requisição de compra poderá, inclusive, ser entregue pelo 
município, diretamente ao fornecedor. 
 
16 Caso o fornecedor classificado não puder fornecer os veículos solicitado, deverá 
comunicar o fato ao responsável pela solicitação, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte 
e quatro) horas, após o recebimento da Requisição/Ordem de Fornecimento. 
 

16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
16.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado 
mediante crédito em conta bancária, em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento 
definitivo dos produtos, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n.° 
8.666/93 e alterações. 
 
16.2. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será 
sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o 
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 
 
16.3. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá 
devolvê-la, para as devidas correções. 
 
16.4. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para 
fins de atendimento das condições contratuais. 
 
16.5 O valor máximo a ser registrado é de R$ 201.330,00 (Duzentos e um mil, trezentos e 
trinta reais) de acordo com a média auferida pelas cotações. 
 

17. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS 

 
020213 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 
10.122.0033.1211.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO  E MATERIA PERMANENTE 
4.4.90.522.00 Equipamento e Material Permanente 
Fonte Recurso 0114 
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18. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 
18.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do 
Município de Selvíria pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer dos atos 
previstos no artigo 7º, da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e, ainda, sujeitará o 
licitante às penalidades e sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e suas alterações, pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação 
em vigor:  
 
a) Advertência 
b) Multa: 
I) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto 
licitado,calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% 
(novevírgula nove por cento). 

II) Até 10%(dez por cento) sobre o valor do contrato e/ou do Registro de Preços, 
pelodescumprimento de qualquer cláusula do contrato e/ou Ata de Registro de Preços, 
excetoprazo de entrega. 
 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a 
reabilitaçãoperante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que ocontratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo dasanção aplicada com base na alínea anterior. 
 
18.2. As multas de que tratam as alíneas anteriores somente poderão ser relevadas quando 
os fatos geradores das penalidades decorram de caso fortuito ou força maior, que 
independa da vontade do licitante e, quando aceitos, justifiquem o atraso. 
 
18.3. O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato e/ou Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsaexigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver aproposta, falhar ou fraudar na execução do contrato e/ou Ata de Registro de 
Preços, comportar-sede modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com o Município, pelo prazo de até 05(cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas no presente edital e no contrato e/ou Ata de Registro de Preços e das demais 
cominações legais. 
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18.4. As sanções serão aplicadas (cumulativamente ou não) de acordo com o caso concreto e 
coma gravidade dos atos apurados oportunamente quando da sua ocorrência. Das 
penalidadesaplicadas o participante/licitante tem direito de defesa garantido 
constitucionalmente. 
 
18.5. Aquele que ofertar o lance final e na fase de apresentação de documentos recusar-se a 
manter a proposta, será aplicada multa no valor de 0,5% do valor da proposta que ofertou. 
 
18.6. Antes da aplicação das sanções de que tratam os subitens anteriores, será expedida 
uma notificação para que o fornecedor apresente justificativa, no prazo de 03 (três) dias 
úteis, contados da data do recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla 
defesa, disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, sendo-lhe franqueada vista 
aoprocesso. 
 

19. DA IMPUGNAÇÃO E DAS SOLICITAÇÕES DE ESCLARECIMENTO 

 
19.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, 
até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 
 
19.2. A impugnação deverá ser encaminhada exclusivamente para o e-
maillicitacaoselviria@hotmail.com, em formato de texto (extensão: .doc/.jpeg/.pdf), no 
horário de 8h às 18h. 
 

19.2.3. Os pedidos encaminhados após o horário estipulado (após as 18 horas) 
passarão a ter seu prazo computado somente a partir das 8 horas do próximo dia 
útil. 

 
19.3. O pedido de impugnação deverá conter, de forma clara e explícita, as seguintes 
informações: 
 
19.3.1. Número do pregão eletrônico impugnado; 
19.3.2. Nome da Empresa impugnante; 
19.3.3. Razões da impugnação; 
19.3.4. Nome do signatário da impugnação; 
19.3.5. Dados da empresa impugnante. 
 
19.4 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos 
responsáveis pela elaboração do edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no 
prazo de dois dias úteis, contados da data de recebimento da impugnação. 
 
19.5. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização docertame. 
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19.6. Não será reconhecida a impugnação quando vencido o prazo de interposição. 
 
19.7. Os pedidos de esclarecimentos em relação às eventuais dúvidas presentes no edital 
serão enviados ao pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura 
da sessão pública, por meio eletrônico. 
 
19.8 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e seus anexos. 
 
19.9. Aplicam-se às solicitações de esclarecimento as mesmas disposições contidas nos 
subitens 19.2 e 19.3 deste edital. 
 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
20.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e, desde que, não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança desta aquisição. 
 
20.2. Caso não haja expediente, ou ocorra qualquer fato superveniente que impeça a 
abertura do certame na data marcada, a sessão será, automaticamente, transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste 
edital, desde que não haja comunicação em contrário do Pregoeiro. 
 
20.3. É facultada ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 
sessão pública. 
 
20.4. Fica assegurado ao Município o direito de revogar, anular, adquirir no todo ou em 
parte, quando for o caso, ou rejeitar todas as propostas, desde que justificadamente haja 
conveniência administrativa para o caso, em prol do interesse público, nos ditames do artigo 
3º, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, obrigando-se os 
fornecedores ao cumprimento integral de suas propostas, nas condições definidas na Sessão 
Pública deste Pregão, sem que lhes caiba qualquer direito à reclamação e/ou indenização a 
favor da proponente e sob pena da aplicação do artigo 7º, da Lei Federal n.º 10.520, de 17 
de julho de 2002. 
 
20.5. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou resultado do processo licitatório. 
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20.6. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
20.7. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
20.8. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-lono prazo determinado pelo (a) Pregoeiro (a), sob pena de 
desclassificação/inabilitação; 
 
20.9. O desatendimento a exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento 
do licitante, desde que sejam possíveis as aferições de suas qualificações e as exatas 
compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão. 
 
20.10. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento. 
 
20.11. O resultado deste certame será divulgado na Imprensa Oficial do Município 
http://diariooficialms.com.br/assomasul. 
 
20.12. Integram o presente Edital: 
 
ANEXO I – Termo de Referência.  
ANEXO II - Termo de Adesão ao Sistema de Pregão Eletrônico da BLL DO BRASIL. 
ANEXO II-A – Indicação de Usuário do Sistema 
ANEXO III - Declaração assegurando a inexistência de fato impeditivo para licitar ou 
contratar com a Administração Pública; 
ANEXO IV - Minuta do Termo de Contrato; 
ANEXO V - Declaração do licitante de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. 
ANEXO VI–Modelo de Proposta Comercial – Licitante Vencedor 
ANEXO VII - Enquadramento como Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte. 
ANEXO VIII - Declaração Proibição prevista no art. 7° da CF. 
ANEXO IX - Modelo de Aceite do teor do Edital. 
ANEXO X – Valor de Custo pela Utilização do Sistema 
 

 
20.13. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-
se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurada preferência 
ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
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20.14. A adjudicação dos itens do objeto deste edital ao(s) licitante(s) vencedor(es) o(s) 
obriga(m) ao fornecimento integral do(s) mesmo(s), nas condições oferecidas, não lhe(s) 
cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos não previstos 
em sua(s) proposta(s), quer seja por erro ou omissão. 

 
20.15. A participação nesta licitação implica o conhecimento e a aceitação das condições ora 
discorridas, bem como de todas as disposições legais que, direta ou indiretamente, venham 
a incidir sobre o presente procedimento. 
 
20.16. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no Município. 
 
20.17. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
20.18. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no BLLCOMPRAS e 
as especificações técnicas constantes no Edital, o licitante deverá obedecer a este último. 
 
20.19. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 
 
20.20. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação e não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso 
do Sul, nos termos da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

 
 

Selvíria - MS, 04 de Dezembro de 2.020. 
 

 
 
 

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DA INTRODUÇÃO 

1.1. Neste Termo de Referência estão descritos os requisitos para a aquisição de 
ambulância tipo “A”, tipo furgão, 0 Km, em atendimento a necessidade da Secretaria 
Municipal de Saúde com base na Lei Federal n.° 10.520/02, Lei Federal n.° 8.666/93, Lei 
Complementar n.° 123/2006 e alterações posteriores. 

2. DO OBJETO 

2.1. O objeto da presente licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para 
Aquisição de Ambulância tipo “A”, tipo Furgão, 0 Km, de transporte para remoção 
simples e eletiva de pacientes sem risco de vida, em decúbito horizontal, para atender a 
Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio da Emenda Parlamentar Nº 
10530.745000/1190-04. 

3. DA JUSTIFICATIVA 

3.1. O município de Selvíria necessita do veículo ambulância tipo “A”, tipo Furgão, para a 
qualificação do serviço de transporte de pacientes em decúbito horizontal sem risco, 
para realizar os atendimentos aos usuários; Ademais o transporte será realizado dentro 
da cidade, nas unidades locais e também para as cidades de Três Lagoas e Campo 
Grande, as quais são referências em atendimento hospitalar e ambulatorial, 
promovendo, portanto melhores condições de transporte e aumentando a capacidade 
de atendimento da população. 

3.2. Justifica-se a necessidade do veículo em função de garantir o transporte sanitário 
aos usuários. De acordo com a Portaria Nº 2048 de 05/11/2002 e Resolução nº13 de 
23/02/2017, o Transporte Sanitário é aquele destinado ao deslocamento programado 
de pessoas para realizar procedimentos de caráter eletivo, regulados e agendados, de 
urgência ou emergência, no próprio município de residência ou em outro município nas 
regiões de saúde de referência, conforme pactuação. Portanto, a aquisição do referido 
veículo visa proporcionar uma maior agilidade nos atendimentos e a melhoria da 
qualidade dos serviços de saúde ofertados à população. 

 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO E DO QUANTITATIVO 

4.1. O objeto deverá compreender os itens, especificações, e quantidades, conforme 
abaixo: 
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ITEM DESCRIÇÃO QUANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

Veículo AMBULÂNCIA, tipo Furgão, zero km, adaptado 
SIMPLES REMOÇÃO, contendo as seguintes características 
mínimas:  
Por veículo novo, “zero quilômetro” entende- se os 
automóveis/veículos (geral) antes de seu registro e 
licenciamento, vendidos por concessionária autorizada pelo 
fabricante ou, diretamente, pelo próprio fabricante 
(Deliberação nº 64/2008 CONTRAN); 
Com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total.  
Compr. total mín. 4.740 mm;  
Comp. mín. do salão de atendo 2.500 mm; Al. Int. mín. do 
salão de atendimento 1.540 mm;  
Equipado com todos os equipamentos de série não 
especificados e exigidos pelo CONTRAN; 
Teto tipo alto;  
Capacidade mínima 13m³ de carga;  
02 portas dianteiras; 
01 porta lateral com abertura corrediça; 
01 porta traseira com abertura em 02 folhas; 
Motor de 4 cilindros;  
Potência mínima de 130cv;  
Movido a diesel; 
Injeção eletrônica; 
Turbo com intercooler; 
Tanque de combustível com capacidade mínima para 75 
litros;  
Transmissão manual com no mínimo 06 velocidades a frente 
e 01 a ré;  
Tração traseira ou dianteira; 
Rodas de aço compatíveis com o veículo; 
Equipado com protetor de cárter;  
Capacidade de carga útil mínima de 1.200 kg;  
Freio a disco nas rodas dianteiras, e a disco ou tambor nas 
rodas traseiras, com Sistema de Antitravamento (ABS);  
Direção hidráulica ou elétrica; 
Vidros das portas dianteiras com acionamento elétrico; 
Airbag duplo (motorista e passageiro); 
Cor externa branca (padrão); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 
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Adaptação em ambulância de simples remoção. Deverá 
dispor, no mínimo, dos seguintes materiais e equipamentos 
ou similares com eficácia equivalente: 
 
A estrutura da cabine e da carroceria será original, 
construída em aço.  
O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V 
(DC).  
As tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima 
de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio.  
A iluminação do compartimento de atendimento deve ser de 
2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 
luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínimo de 150 
mm, em base estampada em alumino ou injetada em 
plástico em modelo LED.  
A iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol 
articulado regulado manualmente na parte traseira da 
carroceria, com acionamento independente e foco 
direcional ajustável 180º na vertical.  
Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou 
em formato de arco ou similar, com módulo único;  
2 sinalizadores na parte traseira da AMBULÂNCIA na cor 
vermelha, com frequência Mínima de 90 flashes por minuto, 
quando acionado com lente injetada de policarbonato. 
Podendo utilizar um dos conceitos de Led. 
Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima 
de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínima de 3 tons distintos, 
sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora 
a 1 metro de no mínimo 100 dB @13,8 Vcc;  
Sistema fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 
cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, 
com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a 
vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando 
receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com 
válvula pré regulada para 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro;  
Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: 
fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, com 
roscas padrão ABNT.  
Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT.  
A climatização do salão deverá permitir o 
resfrigeramento/aquecimento.  
O compartimento do motorista deverá ser fornecido com o 
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sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela 
fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e 
desembaçador.  
Para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido 
original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica 
um sistema de Ar Condicionado, com aquecimento e 
ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da 
NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 
26.000 BTUs e unidade condensadora de teto.  
Banco para médico/enfermeiro posicionado na cabeceira da 
maca, revestido em courvin, com cinto de segurança; 
Bancos laterais com encosto para 02 acompanhantes, com 
assento e encosto estofados e revestidos em courvin, com 
cintos de segurança; 
Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de comprimento, com 
a cabeceira voltada para frente; com pés dobráveis, sistema 
escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança 
fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. 
Acompanham: colchonete.  
Balaústre: Deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de 
atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da 
maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em 
alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 
pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo 
longitudinal do comprimento através de parafusos e com 2 
sistemas de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 
ganchos cada para frascos de soro. 
Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com 
material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, 
lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando 
molhado.  
Armário: Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo).  
As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a 
abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. 
Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação 
de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio 
de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 
m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma 
altura de 0,70 m; 
Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, 
composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, 
vidros laterais e vidros traseiros (ADESIVOS PADRÃO 



 

AVENIDA JOÃO SELVÍRIO DE SOUZA, 997 - CENTRO – FONE/FAX  (67)3579-1242 
SELVÍRIA – MATO GROSSO DO SUL - – CEP: 79590-000 

 
PROCESSO   

FLS   

VISTO   

 

AMBULÂNCIA SR/HOMOLOGAÇÃO DENATRAN);  
Bem como, as marcas do Governo Federal. 
Garantia mínima de 12 meses para veículo e transformação, 
sem limite de quilometragem; todos os itens e 
equipamentos exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito – 
CTB e demais itens de série, ora não especificados 
anteriormente. Homologação CAT do Renavan do Veículo 
modificado junto ao Detran. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 

5.1. O participante vencedor deverá entregar o veículo na Prefeitura Municipal de 
Selvíria, sito à Avenida João Selvirio de Souza nº 997, Centro, no Município de Selvíria – 
MS, CEP: 79.590-000, conforme solicitação do departamento competente, e no prazo 
fixado na requisição. 

5.2. O objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo de até 60 (sessenta) dias, 
contados da data de recebimento da ordem de fornecimento/requisição, conforme 
requerimento da Secretaria Municipal de Saúde.   

5.3. A entrega do objeto desta licitação correrá por conta da Contratada, bem como as 
despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários 
decorrentes do fornecimento e será entregue na sede da prefeitura.  

6. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

6.1. O fiscal do contrato será o servidor especialmente designado pela administração, 
com atribuições de acompanhar, controlar e fiscalizar a execução de contratos 
administrativos. É o representante da Administração, especialmente designado nas 
formas do art. 67 e 73, da Lei nº 8.666, de 1933, e do art. 6º, para exercer o 
acompanhamento e fiscalização da execução contratual, devendo informar à 
Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos serviços 
prestados pela contratada, propor soluções para regularização de faltas e problemas 
observados e sanções que entender cabíveis, de acordo com as disposições contidas no 
Decreto Municipal N° 312/2020. 

7. DA FORMA DE PAGAMENTO 

7.1. O pagamento, decorrente da execução do objeto da licitação e da contratação, será 
efetuado mediante transferência bancária, em até 30 (trinta) dias, após a apresentação 
da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme 
dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

7.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação da entrega dos 
produtos, objeto desta licitação, pela empresa contratada.  
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7.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento 
será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo 
para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 

7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, 
poderá devolvê-la, para as devidas correções. 

7.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, 
para fins de atendimento das condições contratuais. 

8. DA VIGÊNCIA 

8.1. A vigência do presente instrumento será até dia 31 de dezembro de 2020, contados 
a partir da data de sua assinatura. 

8.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras de até 25 % (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do Contrato, nos termos do artigo 65, §1° da Lei 
8.666/93. 

8.3. Os acréscimos, supressões e a prorrogação da vigência do contrato serão realizados 
mediante elaboração de Termo Aditivo, desde que, ocorram dentro dos prazos legais. 

8.4. Manter, durante a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Devendo comunicar imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 
manutenção deste Contrato. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 

9.1. - A CONTRATADA, durante a vigência do Contrato, compromete-se a: 

9.1.1. - Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a 
vigência do Contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração 
nas referidas condições;  

9.1.2. - Atender as condições descritas no Termo de Referência; 

9.1.3. - Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Contrato, respondendo civil, 
administrativa e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou 
culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, 
vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros. 

10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

10.1. Emitir Nota de Empenho e informar a Contratada sobre a sua emissão.  

10.2. Atestar a Nota Fiscal apresentada pela Contratada, após receber e aprovar o 
serviço contratado.  

10.3. Efetuar o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de 
apresentação e aceite da Nota Fiscal emitida pela Contratada.  
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10.4. Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao cumprimento do 
objeto contratado, especificando o detalhamento necessário à sua perfeita execução.  

10.5. Prestar as informações e esclarecimentos necessários que possam vir a ser 
solicitados pela empresa Contratada.  

10.6. Rejeitar no todo ou em parte a entrega de materiais, em desacordo com as 
condições e especificações contratuais. 

11. DO REQUISITO DA AQUISIÇÃO 

11.1. Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de capacidade técnica, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, para as quais tenha fornecido bens com 
características semelhantes às do Objeto desta licitação. 
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ANEXO II 
 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BLL DO BRASIL 
 

 
 
1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão 
ao Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do 
Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições 
que seguem. 
2. São responsabilidades do Licitante: 
I. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de 
negócios dos quais venha a participar; 
II. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida 
nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 
III. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas 
demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos 
quais declara ter pleno conhecimento; 
IV. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, 
conforme próximo Anexo; 
V. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica 
o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento 
do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 
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4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de 
cobrança 
bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições 
definidos noAnexo V do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa 
de Licitações doBrasil. 
5. O presente Termo de Adesão é por prazo indeterminado, podendo ser rescindido, 
a qualquertempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das 
responsabilidadesassumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios 
em andamento. 
6. O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a 
data da últimautilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em 
andamento. Responsabilizando-sepelas informações prestadas neste Termo, 
notadamente as informações de cadastro, alteraçõescontratuais e/ou de usuários do 
Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações doBrasil qualquer 
mudança ocorrida. 
 
Nome da cidade/UF, (dia) de (mês) de 2020. 

 
 
 

(assinatura) 
(Assinatura(s) com firma reconhecida em cartório) 

 
 
 
Obs. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa 
proponente e assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) 
devidamente habilitado(s). 
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ANEXO II-A 
ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SITEMA 

 
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA 

 
 

O Licitante reconhece que: 
I. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são 
de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil 
nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso 
indevido; 
II. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa 
de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 
III. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser 
comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário 
bloqueio de acesso; 
IV. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações 
efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como 
firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no 
cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de  
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Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de 
Chave Eletrônica. 
 
Nome da cidade/UF, (dia) de (mês) de 2020. 

 
 

(assinatura) 
(Assinatura(s) com firma reconhecida em cartório) 

 
 
Obs. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa 
proponente e assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) 
devidamente habilitado(s). 
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ANEXO III 
 

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
PARA LICITAR OU CONTRATAR 

 
 

- DECLARAÇÃO - 
 
 

 
Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da 

proponente), interessada em participar do Pregão n.º __/2020– Processo Adm. n.º 
__/2020, promovido pela Prefeitura Municipal de Selvíria, DECLARO sob as penas 
das Leis Federais n.º 10.520/2002 e 8.666/1993 e suas alterações que, em relação à 
empresa mencionada acima, inexiste fato impeditivo para licitar e/ou contratar 
com a Administração Pública Direta, Indireta ou Autárquica. 

 
Nome da cidade/UF, (dia) de (mês) de 2020. 

 
 
 

(assinatura) 
(Nome do representante legal da empresa proponente). 

 
 
 
 
 
 
Obs. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa 
proponente e assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) 
devidamente habilitado. 
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ANEXO IV 
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
SELVÍRIA E A EMPRESA .......................   

 
Os infra-assinados, de um lado, como Contratante, O MUNICIPIO DE SELVÍRIA/MS, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 
15.410.665/0001-40, com sede na Avenida João Selvirio de Souza, n° 997, nesta 
cidade de Selvíria - MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, Sr. José 
Fernando Barbosa dos Santos, brasileiro, solteiro, portador do RG. nº 52.752.293-4 - 
SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 035.384.914-61, residente e domiciliado à Rua Rui 
Barbosa, n° 829 – Centro, Selvíria – MS, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, Unidade Orçamentária do Município de Selvíria, Inscrita no CNPJ sob o n.° 
10.530.745/0001-16, com sede na Avenida João Selvírio de Souza, n.° 926, Centro, 
Selvíria/MS, CEP: 79.590-000, neste ato devidamente representado pelo Secretário 
Municipal de Saúde, Edgar Barbosa dos Santos, portador da cédula de identidade RG 
nº 16.871.458 9  SSP/SP e do CPF nº 421.206.591 - 68, residente e domiciliado na Rua 
Vereador Adelmo Zambom, nº 978, Selvíria/MS – CEP 79.590-000; e de outro lado, 
como contratada, a empresa _____________________________, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º ________________, com sede na 
_______, nº __, Bairro, nesta cidade de ________, por seu representante legal, o 
senhor ____________________________, brasileiro, regime de comunhão 
_____________, profissão ______________, portador(a) do RG. n.º ________, 
inscrito no CPF sob n. º ________, residente e domiciliado na __________ nº ______, 
Bairro, nesta cidade de ________, celebram entre si, o presente Contrato 
Administrativo, conforme cláusulas e condições seguintes. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL  

 
1.1.O presente contrato é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n.º 
__/2020, Processo Adm. n.º __/2020, devidamente homologado pelo Prefeito aos 
___ de ____, de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas 
modificações posteriores. 
 

CLÁUSULA SEGUNDO - DO OBJETO 
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2.1. Aquisição de Ambulância tipo “A”, tipo Furgão, 0 Km, de transporte para 
remoção simples e eletiva de pacientes sem risco de vida, em decúbito horizontal, 
para atender a Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio da Emenda 
Parlamentar Nº 10530.745000/1190-04, conforme Anexo I - Termo de Referência e 
condições constantes no Edital. 
      

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

 
3.1. O prazo de validade do presente instrumento será de até o dia 31 de dezembro 
de 2020, contados a partir da data de sua assinatura, computadas neste prazo, as 
suas eventuais prorrogações. 
 
3.2 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25 % (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 65, §1° da lei 
8.666/93. 
 
3.3 O contrato poderá ser prorrogado, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 
 
3.4 Os acréscimos, supressões e a prorrogação da vigência do contrato serão feitos 
mediante elaboração de Termo Aditivo, desde que a empresa contratada manifeste 
seu interesse 30 (trinta) dias antes do seu vencimento, ou ainda nos casos em que o 
interesse partir da Administração, desde que, ocorram dentro dos prazos legais. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO PRODUTO E DO PAGAMENTO 

 
4.1. O valor total do presente contrato é de R$............................. (..................); 
 
4.2. O pagamento, decorrente da execução do objeto desta licitação, será efetuado 
mediante crédito em conta bancária, em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da 
respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme 
dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações. 
 
4.3. O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do item, mediante a 
apresentação da nota fiscal de venda e a entrega dos produtos. 
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4.4. As Notas Fiscais/Faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao 
licitante vencedor para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o 
subitem acima começará a fluir a partir da data de sua reapresentação sem 
imperfeições. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
5.1. As despesas decorrentes com a eventual execução da presente licitação correrão 
por conta das seguintes informações de dotação orçamentária: 
 
02.02.13. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS 
10.122.0033.1211.0000. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  
4.4.90.52.00. Equipamento e material permanente 
Fonte de Recurso. 0114  
Ficha. 352 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

 
6.1. A rescisão do presente contrato poderá ser: 
 
a) amigável, isto é, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 
administração; 
 
b) administrativa por ato unilateral e escrito da administração, nos casos previstos no 
artigo 78, da Lei n.º 8.666/93; 
 
c) judicial, nos termos da legislação processual. 
 
6.2. A contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas 
hipóteses previstas na Lei n.º 8.666/93, sem que caiba à contratada direito de 
qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes, ressalvado o direito 
de receber o produto já entregue. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 
7.1 O participante vencedor deverá entregar o veículo na Prefeitura Municipal de 
Selvíria, sito à Avenida João Selvirio de Souza nº 997, Centro, no Município de Selvíria 
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– MS, CEP: 79.590-000, conforme solicitação do departamento competente, e no 
prazo fixado na requisição. 
 
7.2 O objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo de até 60 (sessenta) dias, 
contados da data de recebimento da ordem de fornecimento/requisição, conforme 
requerimento da Secretaria Municipal de Saúde.   
 
7.3 Ficará a cargo do vencedor do item do certame as despesas com seguros, 
entrega, transporte, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários 
decorrentes da execução do objeto desta licitação. 
 
7.3 Comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente 
e prestar os esclarecimentos julgados necessários;  
 
7.4 Executar o objeto contratado, conforme as condições prescritas no presente 
instrumento e de acordo com as especificações e termos mencionados na proposta; 
 
7.5 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato. 
 
7.6 Responder integralmente por perdas e danos diretos que vier a causar ao 
Contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou 
dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais 
a que estiver sujeita.  
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 
8.1 Cumprir fielmente este Contrato;  
 
8.2 Indicar um funcionário para exercer a fiscalização e acompanhamento na entrega. 
 
8.3 Efetuar, no prazo avençado, o pagamento. 
 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES 

 
9.1 O descumprimento total ou parcial de quaisquer das obrigações ora 
estabelecidas, sujeitará a contratada às seguintes sanções, garantida prévia e ampla 
defesa em processo administrativo: 
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a) Multa, na forma prevista na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e de 
conformidade com a interpretação da administração. 
b) Rescisão unilateral do contrato; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
 
9.2 As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas conjuntamente, 
facultada a defesa prévia da interessada, no respectivo processo, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis. 
 
9.3 Será aplicada multa de 5% (cinco por cento), incidente sobre o valor total 
estimado da contratação, quando: 
 
a) A licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta 
dentro do prazo de validade; 
b) Cometer faltas não previstas no ato convocatório e no presente contrato. 
 
9.4 Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, 
quando: 
a) Recusar-se a fornecer, sem justa causa; 
b) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, 
imperícia, dolo ou má fé venha a causar dano à Contratante ou a terceiros, 
independentemente da obrigação da contratada em reparar os danos causados; 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SUBSTITUIÇÕES 

 
10.1 O presente contrato não poderá ser transferido a terceiros, sem prévia e 
expressa autorização da contratante. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

 
11.1 Os casos omissos serão regulados de conformidade com as disposições da Lei n.º 
8.666/93 e a Lei 10.520/2002 e suas alterações posteriores. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA–DO FORO 

 
12.1 As partes elegem o foro da comarca de Três Lagoas/MS, para dirimir quaisquer 
litígios decorrentes deste contrato, ficando excluído qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
  
E por estarem de pleno e comum acordo com todas as cláusulas e condições 
contratuais acima consubstanciadas, assinam o presente instrumento, lavrado em 
três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas instrumentárias, 
para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
 
 
Selvíria/MS, -___ de ______de 2020. 
 
 
JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 
 
 
EDGAR BARBOSA DOS SANTOS 
Secretário Municipal de Saúde 
 
 
EMPRESA 
Contratada 
 
Testemunhas: 
 
1._______________________________________ 
 
2. _______________________________________ 
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ANEXO V 
 

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

 
 
 

- DECLARAÇÃO - 
 

 
ÀO 
MUNICIPIO DE SELVÍRIA  
Ao Senhor Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio. 
 
 
PROCESSO ADM N.º __/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º __/2020 
 
Prezado Pregoeiro: 

 
DECLARAMOS, sob as penas das Leis Federais n.º 10.520/2002 e 8.666/93 e 

suas alterações, conhecer e aceitar todas as condições constantes do Processo Adm. 
n.º __/2020 e Pregão Eletrônicom.,  n.º ___/2020, bem como de seus Anexos e que, 
assim sendo, atendemos plenamente a todos os requisitos necessários à 
participação e habilitação no mesmo. 

 
Nome da cidade/UF, (dia) de (mês) de 2020. 

 
 
 

(assinatura) 
(Nome do representante legal da empresa proponente) 

 
Obs. Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa 
proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador 
devidamente habilitado. 
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ANEXO VI 
Proposta Comercial 

(modelo licitante vencedor) 

 
 

Nome da Empresa (Razão Social)..................................................................................... 
Endereço completo: ........................................................................................................ 
CEP:..............................................................,Cidade: ...................................................... 
CNPJ: ............................................., Telefone: ............................ Fax: ............................. 
E-mail: .............................................................................................................................. 
  
Objeto: O presente certame tem como objeto a aquisição de Ambulância tipo “A”, tipo 
Furgão, 0 Km, de transporte para remoção simples e eletiva de pacientes sem risco de vida, 
em decúbito horizontal, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio da 
Emenda Parlamentar Nº 10530.745000/1190-04, conforme quantidades e especificações 
constantes do anexo I – Termo de Referência que integra o presente edital.   
 
Pregão Eletrônico n° 22/2020 – Processo n° 146/2020, apresentamos nossa proposta 
conforme abaixo: 
 
Item Descrição Un. Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

Marca 

 
01 

Veículo AMBULÂNCIA, tipo Furgão, 
zero km, adaptado SIMPLES 
REMOÇÃO, contendo as seguintes 
características mínimas:  
Por veículo novo, “zero quilômetro” 
entende- se os automóveis/veículos 
(geral) antes de seu registro e 
licenciamento, vendidos por 
concessionária autorizada pelo 
fabricante ou, diretamente, pelo 
próprio fabricante (Deliberação nº 
64/2008 CONTRAN); 
Com cap. Vol. não inferior a 7 metros 
cúbicos no total.  
Compr. total mín. 4.740 mm;  
Comp. mín. do salão de atendo 2.500 
mm; Al. Int. mín. do salão de 
atendimento 1.540 mm;  
Equipado com todos os 
equipamentos de série não 

 
 

UN 

 
 

01 
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especificados e exigidos pelo 
CONTRAN; 
Teto tipo alto;  
Capacidade mínima 13m³ de carga;  
02 portas dianteiras; 
01 porta lateral com abertura 
corrediça; 
01 porta traseira com abertura em 
02 folhas; 
Motor de 4 cilindros;  
Potência mínima de 130cv;  
Movido a diesel; 
Injeção eletrônica; 
Turbo com intercooler; 
Tanque de combustível com 
capacidade mínima para 75 litros;  
Transmissão manual com no mínimo 
06 velocidades a frente e 01 a ré;  
Tração traseira ou dianteira; 
Rodas de aço compatíveis com o 
veículo; 
Equipado com protetor de cárter;  
Capacidade de carga útil mínima de 
1.200 kg;  
Freio a disco nas rodas dianteiras, e a 
disco ou tambor nas rodas traseiras, 
com Sistema de Antitravamento 
(ABS);  
Direção hidráulica ou elétrica; 
Vidros das portas dianteiras com 
acionamento elétrico; 
Airbag duplo (motorista e 
passageiro); 
Cor externa branca (padrão); 
 
Adaptação em ambulância de 
simples remoção. Deverá dispor, no 
mínimo, dos seguintes materiais e 
equipamentos ou similares com 
eficácia equivalente: 
 
A estrutura da cabine e da carroceria 
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será original, construída em aço.  
O painel elétrico interno, deverá 
possuir 2 tomadas p/ 12V (DC).  
As tomadas elétricas deverão manter 
uma distância mínima de 31 cm de 
qualquer tomada de Oxigênio.  
A iluminação do compartimento de 
atendimento deve ser de 2 tipos: 
Natural e Artificial, deverá ser feita 
por no mín. 4 luminárias, instaladas 
no teto, com diâmetro mínimo de 
150 mm, em base estampada em 
alumino ou injetada em plástico em 
modelo LED.  
A iluminação externa deverá contar 
com holofote tipo farol articulado 
regulado manualmente na parte 
traseira da carroceria, com 
acionamento independente e foco 
direcional ajustável 180º na vertical.  
Deverá possuir 1 sinalizador principal 
do tipo barra linear ou em formato 
de arco ou similar, com módulo 
único;  
2 sinalizadores na parte traseira da 
AMBULÂNCIA na cor vermelha, com 
frequência Mínima de 90 flashes por 
minuto, quando acionado com lente 
injetada de policarbonato. Podendo 
utilizar um dos conceitos de Led. 
Sinalizador acústico com 
amplificador de potência mínima de 
100 W RMS @13,8 Vcc, mínima de 3 
tons distintos, sistema de megafone 
com ajuste de ganho e pressão 
sonora a 1 metro de no mínimo 100 
dB @13,8 Vcc;  
Sistema fixo de Oxigênio (rede 
integrada): contendo 1 cilindro de 
oxigênio de no mín. 16l. Em suporte 
individual, com cintas reguláveis e 
mecanismo confiável resistente a 
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vibrações, trepidações e/ou 
capotamentos, possibilitando 
receber cilindros de capacidade 
diferentes, equipado com válvula pré 
regulada para 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e 
manômetro;  
Na região da bancada, deverá existir 
uma régua e possuir: fluxômetro, 
umidificador p/ O2 e aspirador tipo 
venturi, com roscas padrão ABNT.  
Conexões IN/OUT normatizadas pela 
ABNT.  
A climatização do salão deverá 
permitir o 
resfrigeramento/aquecimento.  
O compartimento do motorista 
deverá ser fornecido com o sistema 
original do fabricante do chassi ou 
homologado pela fábrica para ar 
condicionado, ventilação, aquecedor 
e desembaçador.  
Para o compartimento do paciente, 
deverá ser fornecido original do 
fabricante do chassi ou homologado 
pela fábrica um sistema de Ar 
Condicionado, com aquecimento e 
ventilação tipo exaustão lateral nos 
termos do item 5.12 da NBR 14.561. 
Sua capacidade térmica deverá ser 
com mín. de 26.000 BTUs e unidade 
condensadora de teto.  
Banco para médico/enfermeiro 
posicionado na cabeceira da maca, 
revestido em courvin, com cinto de 
segurança; 
Bancos laterais com encosto para 02 
acompanhantes, com assento e 
encosto estofados e revestidos em 
courvin, com cintos de segurança; 
Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm 
de comprimento, com a cabeceira 
voltada para frente; com pés 
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dobráveis, sistema escamoteável; 
provida de rodízios, 3 cintos de 
segurança fixos, que permitam 
perfeita segurança e desengate 
rápido. Acompanham: colchonete.  
Balaústre: Deverá ter 2 pega-mão no 
teto do salão de atendimento. 
Ambos posicionados próximos às 
bordas da maca, sentido traseira-
frente do veículo. Confeccionado em 
alumínio de no mínimo 1 polegada 
de diâmetro, com 3 pontos de 
fixação no teto, instalados sobre o 
eixo longitudinal do comprimento 
através de parafusos e com 2 
sistemas de suporte de soro 
deslizável, devendo possuir 02 
ganchos cada para frascos de soro. 
Piso: Deverá ser resistente a tráfego 
pesado, revestido com material tipo 
vinil ou similar em cor clara, de alta 
resistência, lavável, impermeável, 
antiderrapante mesmo quando 
molhado.  
Armário: Armário em um só lado da 
viatura (lado esquerdo).  
As portas devem ser dotadas de 
trinco para impedir a abertura 
espontânea das mesmas durante o 
deslocamento. Deverá possuir um 
armário tipo bancada para 
acomodação de equipamentos com 
batente frontal de 50 mm, para 
apoio de equipamentos e 
medicamentos, com 
aproximadamente 1 m de 
comprimento por 0,40 m de 
profundidade, com uma altura de 
0,70 m; 
Fornecimento de vinil adesivo para 
grafismo do veículo, composto por 
(cruzes) e palavra (ambulância) no 
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capô, vidros laterais e vidros 
traseiros (ADESIVOS PADRÃO 
AMBULÂNCIA SR/HOMOLOGAÇÃO 
DENATRAN);  
Bem como, as marcas do Governo 
Federal. 
Garantia mínima de 12 meses para 
veículo e transformação, sem limite 
de quilometragem; todos os itens e 
equipamentos exigidos pelo Código 
Brasileiro de Trânsito – CTB e demais 
itens de série, ora não especificados 
anteriormente. Homologação CAT do 
Renavan do Veículo modificado junto 
ao Detran. 

 
VALOR TOTAL DAPROPOSTA R$..................,......(.............................................................) 
 

I - Validade da Proposta: ......................dias (60 dias). 
II – Banco ................., Agência ................., Conta Corrente ..................  
III – Prazo de entrega do item: até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de 
recebimento da requisição/autorização de fornecimento;  
IV – Declaramos aceitar as condições expressas no Edital em anexo, e nas Leis n° 10.520/02, 
123/06 e 8.666/93, com as atualizações que lhe foram introduzidas. 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:  
Nome: 
Qualificação (cargo ou função): 
Dados pessoais (nacionalidade, estado civil e profissão): 
Número dos documentos pessoais (RG, CPF): 
Endereço completo: 

Na proposta deverão estar inclusos, além do lucro, todos os custos diretos ou indiretos 
relativos ao cumprimento integral do objeto do contrato. 

 
 

Local: ...................................... Data: ....../....../20........ 
 

 
 

_______________________ 
Assinatura / Carimbo 

Nome Legível, CPF, RG 
(Dados do Responsável pela Assinatura do Contrato) 



 

AVENIDA JOÃO SELVÍRIO DE SOUZA, 997 - CENTRO – FONE/FAX  (67)3579-1242 
SELVÍRIA – MATO GROSSO DO SUL - – CEP: 79590-000 

 
PROCESSO   

FLS   

VISTO   

 

ANEXO VII. 
 
 

PROCESSO ADM.N.° ____/2.020 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º ___/2020. 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE. 

 
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado da 
licitante, apresentada junto ao credenciamento fora dos envelopes de propostas e 
documentação). 
 
 
 

Eu, _____________, RG N.º ________, legalmente nomeado representante 
da empresa ______________________, CNPJ/MF N.º _________________, e 
participante do PROCESSOADM.N.° _____/2020, na modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO N.º ____/2020, DECLARO sob as penas da lei, que a empresa a qual 
represento cumpre todos os requisitos legais, previstos na lei, para a qualificação 
como microempresa (ou empresa de pequeno porte), estando apta a usufruir do 
tratamento diferenciado, e, que não se enquadra em nenhuma das vedações 
previstas no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/06. 

 
Local, data, nome e assinatura. 
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ANEXO VIII 

 
 
 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 
 
 
 
DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7, INCISO XXXIII, DA CARTA MAGNA. 
 
 
 
(NOME DA EMPRESA)........................................................................., CNPJ ou CIC no. 
........................................, sediada ................. (endereço completo) ......................, 
declara a estrita observância ao Princípio Constitucional do art. 7, inciso XXXIII da 
Carta Magna, e estou ciente de que eventual revelação da infringência à regra, 
acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação do Pregão Eletrônico 
n.º__/2020, como a rescisão do Contrato Administrativo que venha a firmar com o 
Município de Selvíria/MS. 
 

......, .. de ........ de 20... 
 
 

_____________________________ 
Representante Legal 
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ANEXO IX 

 
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 

 
 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
 
 

(NOME DA EMPRESA)........................................................................., CNPJ ou CIC no. 
........................................, sediada ................. (endereço completo)......................, 
declara, sob as penas da lei, de que conhece e aceita o teor completo do edital, 
ressalvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e 
informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da 
licitação. 
 
 

(a) ............................................................................... 
nome e número da identidade do declarante  

(representante legal da empresa) 
 
 
 

......, .. de ........ de 2...... 
 
 

............................................................................. 
Representante Legal 
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ANEXO X 

VALOR DE CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 

(somente licitante vencedor) 

 

 

Editais publicados pelo sistema de aquisição: 

1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias 
após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote 
adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do 
Brasil. 

 

Editais publicados pelo sistema de registro de preços: 

1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em 
parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão 
do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R$ 600,00 
(seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - 
Bolsa de Licitações do Brasil. 

 

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de 
multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de 
proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de 
Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica. 

 

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na 
plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados 
com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado. 

 

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS 

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação 
junto ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do 
sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o 
licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado. 
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DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR 
 
Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste 
anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos. 
 
Nome da cidade/UF, (dia) de (mês) de 2020. 

 
 
 

(assinatura) 
(Nome do representante legal da empresa proponente) 

 


