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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 001/2020 
 

A Prefeitura  Municipal  de  Santa Brígida, por meio da Comissão  Permanente  de  Licitação  –COPEL, torna público 

para  conhecimento  dos  interessados  que  realizará,  por  meio  de  sistema  eletrônico,  licitação  na  modalidade 

PREGÃO, tipo menor preço por item, de acordo com as normas e condições estabelecidas neste edital, aprovado por   

Parecer   Jurídico   da   PROGER,   do   processo   administrativo   nº   1150/2020   da   Secretaria   Municipal   de 

Saúde. 

 
1.           REGÊNCIA LEGAL 

 

Lei Federal 10.520/02; 
 

Lei Federal 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente; 

Decreto Federal 5.450/2005; 

Decreto Federal 10.024/2019 
 

Lei Complementar nº 123/06, alterada pela LC nº 147/2014. 

 
2.           DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
2.1. O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – 

INTERNET –, utilizando-se, para tanto, métodos de autenticação de acesso e recursos de criptografia, garantindo 

segurança em todas as fases do certame; 

2.2.   Os   trabalhos   serão   conduzidos   por   servidor   público   designado   através   de   ato   interno,   denominado 

PREGOEIRA,   mediante   a   inserção   e   monitoramento   de   dados   gerados   ou   transferidos   para   o   aplicativo 

“Comprasnet mobile”, constante da página eletrônica da Comprasnet, coordenador do sistema. 

 
3.           OBJETO 

 

3.1. Aquisição de 03 (três) veículos tipo passageiro, 01(um) mini van, 01(uma) van e 01 (um) micro ônibus, todos 0KM, 

destinados a atender ao transporte sanitário e estruturação da frota do município no desenvolvimento das ações da 

atenção básica, conforme Convênio nº 017/2020. Conforme planilha de especificação  e termo de referência em 

anexo. 

4.           RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE TEMPO 
 

4.1. Recebimento das propostas a partir do dia 11/08/2020 até dia 21/08/2020 (horário de Brasília); 

4.2. Abertura das propostas: 21/08/2020, às 10:00h (horário de Brasília); 
 

4.3. Início da sessão de disputa de preços: 21/08/2020, às 10h00min (horário de Brasília); 
 

4.4. Sítio: https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp. 
 

4.5. O fornecedor deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites para o recebimento e a abertura da 

proposta, atentando, também, para o início da disputa; 

4.6. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, observarão obrigatoriamente o 

horário de Brasília – DF – e dessa forma serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 

certame; 

4.7.  Formalização  de  consultas:  observado  o  prazo  legal,  o  fornecedor  poderá  formular  consultas  pelo  e-mail: 
 

santabrigidalicita@gmail.com 
 

5.           DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp
mailto:santabrigidalicita@gmail.com
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5.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta dos recursos previstos no orçamento para o 

exercício de 2020 da Secretaria Municipal de Saúde, na seguinte dotação orçamentária: 

a)          Unidade Gestora: 02.11.01 – Fundo Municipal de Saúde; 
 

b)         Projeto/Atividade:. 1.111 – Ampliação das Ações de Saúde; 

                                         2.111 – Manutenção das Ações de Atenção Integral a Saúde 
 

c)          Classificação da Despesa: 40.90.52 – Equipamentos e Material Permanente; 

d)            Fonte de Recurso: 023 – Convênio - Saúde 
  
                                                                                     02 – Saúde 15% 
 

6             CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
6.1. Poderão participar do Pregão os interessados que atendam a todas as exigências contidas neste edital e seus 

anexos e pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; 

6.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadrem em uma ou mais 

das situações a seguir: 

6.3. Declarados inidôneos por ato da Administração Pública; 
 

6.4. Estejam sob falência ou em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, salvo se demonstrarem, na fase de 

habilitação, a sua viabilidade econômica; 

6.5. Reunidos sob forma de consórcio; 
 

6.6.  Estejam  cumprindo  penalidade  de  suspensão  temporária  imposta  pela  Procuradoria  Geral  do  Municipio  - 

PROGER –, ou ainda penalidade imposta por  qualquer órgão da Administração Pública, nas  hipóteses  previstas no 

art. 88 da Lei Federal 8.666/93; 

6.7. Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III, art. 9º, da Lei Federal 8.666/93; 
 

6.8. Tenham funcionário ou membro da Administração Municipal, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista, 

detentor  de  mais  de  5%  (cinco  por  cento)  do  capital  com  direito  a  voto,  controlador  ou  responsável  técnico, 

consoante art. 9º da Lei Federal 8.666/93. 

 
7             CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO COMPRASNET MOBILE 

 
7.1.  As  licitantes  ou  seus  representantes  legais  deverão  estar  credenciados  perante  o  Comprasnet,  no  prazo 

mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data de realização do Pregão Eletrônico; 

7.2.  Para  acesso  ao  sistema  eletrônico  os  interessados  em  participar  do  Pregão  Eletrônico  deverão  dispor  de 

chave de identificação e senha pessoal e intransferível,; 

7.3.  As  pessoas  jurídicas  ou  firmas  individuais  deverão  credenciar  representantes,  mediante  a  apresentação  

de procuração  por  instrumento  público  ou  particular,  com  firma,  reconhecida  atribuindo-lhes  poderes  para  

formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sítio Comprasnet; 

7.4. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do 

respectivo  Estatuto  ou  Contrato  Social,  no  qual  estejam  expressos  seus  poderes  para  exercer  direito,  e  assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura; 

7.5.  A  chave  de  identificação  e  a  senha  terão  validade  de  01  (um)  ano  e  poderão  ser utilizadas  em  qualquer 

Pregão  Eletrônico,  salvo  quando  canceladas  por  solicitação  do  credenciado  ou  por  iniciativa  do  Comprasnet, 

devidamente justificado; 
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7.6.  É  de  exclusiva  responsabilidade  do  usuário  o  sigilo  da  senha,  bem  como  seu  

uso  em  qualquer  transação efetuada  diretamente  ou  por  seu  representante,  não  cabendo  ao  Comprasnet  a  

responsabilidade  por  eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,ainda que por terceiros; 

7.7.   O   credenciamento   do   fornecedor   e   de   seu   representante   legal   junto   ao   sistema   eletrônico   implica 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações 

inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 
8.               PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
8.1.  A  participação  no  Pregão  Eletrônico  dar-se-á  por  meio  de  digitação  de  senha  pessoal  e  intransferível  do 

credenciado  da  licitante  e  subsequente  encaminhamento  da  proposta  de  preços,  exclusivamente  por  meio  do 

sistema eletrônico, observado data e horários limites estabelecidos; 

8.2.      A      informação      dos      dados      para      acesso      deve      ser      feita      na      página      inicial      do      site 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp; 

8.3.  Caberá  ao  licitante  acompanhar  as  operações  no  sistema  eletrônico  durante  a  sessão  pública  do  Pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema, bem como pela sua desconexão; 

8.4.  A  apresentação  de  proposta  pressupõe  o  pleno  conhecimento  e  implicará  a  plena  aceitação  por  parte  da 

proponente das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 

8.5. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 

assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. 

 
9.          PROCEDIMENTOS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 
9.1. A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico com a divulgação das 

propostas  de  preços  recebidas,  passando  a  Pregoeira  a  verificar  a  conformidade  entre  a  proposta  e  o  valor 

estimado para a contratação com base no preço máximo admitido pela Administração; 

9.2.  Aberta  a  etapa  competitiva,  os  representantes  dos  fornecedores  deverão  estar  conectados  ao  sistema  

para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente registrado no sistema; 

9.3. Iniciada a disputa, cada licitante poderá encaminhar lances sucessivos, desde que cada novo lance seja no 

mínimo estipulado pelo sistema inferior ao seu último lance,e xclusivamente por meio eletrônico, cujo sistema  

informará, imediatamente, o valor e horário do registro;; 

9.3.1. Os lances formulados deverão indicar Preço Total; 
 

9.4.  Serão  aceitos  lances  com  valor  superior  ao  menor  lance  registrado,  desde  que  seja  inferior  ao  seu  último 

lance ofertado, nos termos do item 9.3, e diferente de qualquer lance válido para o lote; 

9.5.  O  sistema  não  aceitará  lances  do  mesmo  valor,  prevalecendo  aquele  que  for  recebido  e  registrado  em 

primeiro lugar, conforme art. 24 §§ 3º e 4º do Decreto Federal nº 5.450/2005; 

9.6. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes; 

9.7. Para as microempresas e empresas de pequeno porte serão adotados os procedimentos previstos nos artigos 
 

44 e 45 da Lei Complementar 123/06, onde é assegurada como critério de desempate preferência de contratação para  

microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte.  Entende-se  por  empate  aquelas  situações  em  que  as propostas  

apresentadas  pelas  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  sejam  iguais  ou  até  5%  (cinco  por cento)  

superiores  à  proposta  mais  bem  classificada.  Para  usufruir  desse  benefício  legal,  a  empresa  deverá  a qualquer 

instante poder comprovar que se enquadra na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte; 

http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp
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9.8. Os licitantes deverão observar os Artigos da Lei Complementar 123/06, 

especificamente os artigos 3º, 42, 44 e 45; 

9.9.  No  caso  de  haver  desconexão  da  Pregoeira  com  o  sistema  eletrônico  no  decorrer  da  etapa  competitiva,  

o sistema  poderá  permanecer  acessível  aos  licitantes  para  o  recebimento  dos  lances,  retornando  a  Pregoeira, 
quando possível, à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados; 
9.10.  Persistindo  a  desconexão  por  tempo  superior  a  10  (dez)  minutos,  a  sessão  do  Pregão  será  suspensa, 

reiniciando somente após comunicação expressa aos participantes; 

9.11.  A  etapa  de  lances  da  sessão  pública  será  encerrada  mediante  aviso  de  fechamento  iminente  dos  lances, 

emitido   pelo   sistema   eletrônico,   após   o   que   transcorrerá   período   de   tempo   de   até   30   (trinta)   minutos, 

aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 

lances; 

9.12.  O  tempo  normal  de  disputa  do  lote  será  controlado  pela  Pregoeira,  e  o  tempo  aleatório  de  até  30  (trinta) 
 

minutos, será determinado pelo sistema eletrônico; 
 

9.13. Após o encerramento da disputa o sistema informará imediatamente o nome do licitante detentor do menor preço 

ou, quando for o caso, após negociação e decisão da Pregoeira acerca de sua aceitação; 

9.13.1. Neste momento, a Pregoeira poderá encaminhar contraproposta, pelo sistema eletrônico, diretamente ao 

licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido melhor preço; 

9.14. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor 

estimado para a contratação; 

9.15.  Se  a  proposta  ou  o  lance  de  menor  valor  não  for  aceitável,  a  Pregoeira  examinará  a  proposta  ou  o  

lance subsequente,  verificando  a  sua  compatibilidade,  na  ordem  de  classificação,  e  assim  sucessivamente,  até  

a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. A Pregoeira poderá negociar com  o participante para que 

seja obtido preço melhor; 

9.16.  Depois  de  finalizado  o  lote,  os  licitantes  poderão  registrar  seus  questionamentos  para  a  Pregoeira  via 

sistema  eletrônico,  acessando  a  sequência  para  cada  lote  disputado,  que  serão  respondidos  pela  Pregoeira 

acessando a mesma sequência; 

9.17. Esta opção estará disponível até o momento em que a Pregoeira declarar o licitante vencedor do lote/item; 
 

9.18.  Após  ser  declarado  arrematante,  seja  depois  de  encerrada  a  etapa  de  lances  da  sessão  pública  ou  a 

qualquer  tempo  com  a  desclassificação  do  arrematante  anterior,  o  licitante  detentor  da  melhor  oferta  deverá 

apresentar  proposta  de  preços  escrita,  planilhas,  catálogos  e  especificações  detalhadas  do  objeto  ofertado,  na 

forma do item 10 – PROPOSTA DE PREÇOS, e comprovar a situação de regularidade, no prazo máximo de 24 (vinte 

e quatro) horas; 

9.19. Finda a fase de lances, caso haja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que tenha apresentado lance 
 

5%  (cinco  por  cento)  superior  ao  do  LICITANTE  melhor  classificado,  desde  que  este  também  não  se  enquadre 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, lheserá dada oportunidade de, no prazo máximo de 05 (cinco) 

minutos, ofertar nova proposta, que deverá ser inferior a proposta inicial do LICITANTE mais bem classificado, nos 

termos dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela LC nº 147/14; 

9.20.  Será desclassificada a proposta de preços ou inabilitado o licitante que descumprir o prazo estabelecido no item 

anterior, devendo a Pregoeira convocar os licitantes remanescentes, obedecida à ordem de classificação; 

9.21.  Os  documentos  a  serem  apresentados  para  cumprimento  desta  exigência  são  os  relacionados  no  item  

11 deste Edital; 

9.22. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta de 

menor preço. 

 
10.             PROPOSTA DE PREÇOS
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10.1.  A  proposta  de  preços  prevista  no  Edital  deverá  ser  encaminhada  em  

formulário  eletrônico  específico, mediante a opção na página inicial do site 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp, observados data e horários limites estabelecidos no item 4; 

10.2.  O  preço  máximo  admitido  pela  Prefeitura  Municipal  de  Santa Brígida  para  párta todos os itens  será  de  

R$  675.362,83 (seiscentos e setenta e cinco mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos); 
 

10.3. Encerrada a disputa, o licitante vencedor deverá encaminhar a Proposta de Preços apresentada na forma do 

Anexo II, deste ato convocatório, redigida em papel timbrado da licitante, por meio mecânico ou informatizado, de 

forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas 

neste  edital,  assinada  a  última  folha  e  rubricada  nas  demais  pelo  seu  titular  ou  representante  legal  da  licitante, 

devidamente identificado, nela constando obrigatoriamente: 

10.3.1. Razão Social, CNPJ, Endereço, CEP, Telefone/Fax e pessoa de contato; 

Especificações e demais condições do serviço objeto deste Edital; 

10.3.2.   Preço  unitário  e  o  global  correspondente  ao  valor  total  dos  serviços,  atualizados  conforme   lances 
 

eventualmente ofertados; 
 

10.3.3.  Prazo  de  validade  comercial  da  proposta  não  inferior  a  90  (noventa)  dias  consecutivos  da  data  de 

apresentação; 

10.3.4.   Informações   adicionais   deverão   constar,   obrigatoriamente,   no   campo   “Informações   Adicionais”   do 

formulário proposta do sistema eletrônico e na proposta escrita; 

10.5. A licitante vencedora deverá apresentar junto à proposta de preços: 
 

10.5.1.  Declaração  fornecida  por  estabelecimento  bancário,  contendo  o  número  da  conta  corrente  e  agência  

de origem, bem como o CNPJ da licitante; 

10.6. Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou  

criado  após  a  data  de  abertura  desta  licitação  e  que  venha  expressamente  a  incidir  sobre  o  objeto  desta 

licitação, na forma da Lei; 

10.7.  Os  tributos,  emolumentos,  contribuições  sociais,  fiscais,  parafiscais   e  custos  que  sejam   devidos  em 

decorrência direta ou indireta do objeto desta licitação, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim 

definido  na  Norma  Tributária,  observando  a  simplificação   das   obrigações   administrativas   e   tributárias   das 

microempresas, de acordo com o art. 170, inciso IX, c/c 179, CF/88. 

10.8.  Anexo  V  devidamente  preenchido.  Instituída  pela  Instrução  Normativa  nº  02,  de  16  de  setembro  de  

2009, estabelece  a  obrigatoriedade  de  apresentação  da  Declaração  de  Elaboração  Independente  de  Proposta,  

em procedimentos licitatórios, no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG, 

no momento da abertura da sessão pública. 

10.9.  Se  o  licitante  esquecer  de  entregar  essa  declaração  mas  tiver  representante  devidamente  credenciado, 

poderá nesse momento assignor a declarers calando o deceit. 

10.10. A desecrator dos tens nan Proposta de Preto formicides pela plataforma COMPRASNET é meramente 
 

exemplificativa, tendo o licitante total conhecimento de que as propostas de preço deverão obdecer as  

descrições detalhadas de cada item de acordo com o ANEXO II “Proposta de Preço’’ deste edital.  

 
11.             HABILITAÇÃO 

 
11.1. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que por sua 

natureza  não  contenham  validade  e  poderão  ser  apresentados  em  original,  por  qualquer  processo  de  cópia 

autenticada por tabelião de notas ou por servidor da unidade que realizará o Pregão, ou publicação em órgãos da

http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp
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imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos”  ou  “solicitação  de  documento”  em  

substituição  aos  documentos requeridos neste edital; 

 
11.2. Para habilitação nesta licitação será exigida a seguinte documentação: 

 
11.2.1. Habilitação Jurídica 

 
11.2.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 

11.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de   

sociedades,   no   caso   de   sociedades   por   ações,   acompanhado   de   documentos   de   eleição   de   seus 

administradores; 

11.2.1.3.  Decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em  funcionamento  no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo  órgão  competente,  quando  a  atividade 

assim o exigir. 

 
11.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 
11.3.1. Prova de regularidade com as fazendas Estadual e Municipal da sede da licitante; 

 

11.3.2. Certidão Federal; 
 

11.3.3. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – CNPJ; 
 

11.3.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação de 
 

Certificado de Regularidade de Situação / CRF; 
 

11.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452 de 1º de maio de 1943; 
 

11.3.6.  No  caso  de  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  nas  licitações  públicas,  a  comprovação  de 

regularidade  fiscal  será  exigida,  porém,  caso  haja  alguma  restrição,  será  assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em  que  o  proponente  for  declarado  o  vencedor  do  certame, 

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

conforme artigo 43 da Lei Complementar nº 123/2006; 

11.3.7.  Para  usufruir  desse  benefício  legal,  deverá  a  empresa  comprovar  que  se  enquadra  na  categoria  de 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
11.4. Qualificação Econômico-Financeira 

 
11.4.1. O Balanço Patrimonial do último exercício social exigível, apresentado na forma da lei; 

 

11.4.2.  Demonstração  do  Resultado  do  Resultado  do  Exercício  relativa  ao  último  exercício  social  exigível, 

apresentado na forma da lei; 

11.4.3.  Para  Sociedades  Anônimas  e  outras  Companhias  obrigadas  à  publicação  de  Balanço,  na  forma  da  Lei 
 

6.404/76, cópias da publicação de: 
 

I.           Balanço Patrimonial; 
 

II.          Demonstração do Resultado do Exercício; III.Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC; 
 

IV.        Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; 
 

V.         Notas Explicativas do Balanço. 
 

11.4.4. Patrimônio Líquido mínimo para o quantitativo de itens, será no minimo de 10% do respectivo valor;
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a)           A  comprovação  da  boa  situação  econômico-financeira  da  licitante  será  demonstrada  

com  base  nos seguintes parâmetros: 

            Índice de Liquidez Geral (LG) > ou = 1,00 
 

            Índice de Solvência Geral (SG) > ou = 1,00 
 

            Índice de Liquidez Corrente (LC) > ou = 1,00 
 

11.4.5.  Certidão  Negativa  de  Falência  ou  Recuperação  Judicial  expedida  pelo  distribuidor  da  sede  da  pessoa 

jurídica, com data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias anteriores à data fixada para a sessão de abertura da 

licitação; 

Parágrafo  Único.  A  LICITANTE  que  esteja  em  processo  de  recuperação  judicial  poderá  ser  dispensada  da 

apresentação da certidão referida neste item, na forma do item 6.2.2.do Edital; 

11.4.6.   Declaração   assinada   pelo   titular   ou   representante   legal   da   licitante,   devidamente   identificado,   de 
 

cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme Anexo III do edital; 
 

11.4.7. As Certidões valerão nos prazos que lhes são próprios. Inexistindo este prazo, reputar- se-ão válidas por 90 

(noventa) dias, contados de sua expedição; 

11.4.8.  A  apresentação,  facultativa,  do  CRC  –  Certificado  de  Registro  Cadastral,  válido,  emitido  pela  Comissão 
 

Permanente de Licitação substituirá os documentos solicitados nos subitens 11.3. deste edital; 
 

11.4.9. As certidões indicadas no CRC deverão estar válidas até a data de abertura desta licitação; 
 

11.4.10.  Caso  alguma  certidão  esteja  vencida  no  CRC  poderá  o  licitante  apresentá-la  à  Comissão  quando 

solicitado; 

11.4.11.  As  licitantes  que  optarem  pela  apresentação  do  Certificado  de  Registro  Cadastral,  de  que  trata  o  item 

anterior, são obrigados a apresentar Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação, 

conforme modeloconstante do Anexo IV deste Edital. 

 
11.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

11.5.1. As empresas participantes do certame devem apresentar: 
 

11.5.1.1.Pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado,  comprovando  que  a  licitante  executou  de  forma  satisfatória  serviço  com  características  pertinentes  e 

compatíveis com as exigidas com o Anexo I – Termo de Referência – do presente processo; 

11.5.1.2.Não  serão considerados  atestados  de  capacidade técnica  os  emitidos  por  pessoas  jurídicas  integrantes 

dos mesmos grupos comerciais, industriais ou de qualquer atividade econômica de que faça parte a proponente; 

11.5.1.3.  Atestado  de  qualificação  técnica  que  executa  ou  executou  de  forma  satisfatória  atividade  pertinente  

e compatível com o objeto dessa licitação; 

11.5.1.4.  Alvará de Funcionamento expedido pelo Órgão competente da sede da licitante. 
 

12.           CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 

12.1. Para julgamento será adotado o critério de menor preço por item; 
 

12.2. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências e condições deste edital; 
 

12.3.  Será considerada mais  vantajosa para a Administração e, consequentemente, classificada em  1º (primeiro) 

lugar,  a  proposta  que,  satisfazendo  a  todas  as  exigências  e  condições  deste  instrumento,  apresente  o  menor 

preço do item como especificado no objeto; 

12.4. Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas, após os lances, se for o 

caso, a Pregoeira procederá ao desempate, através de sorteio, na forma do disposto no § 2º do artigo 45 da Lei nº
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8.666/93; 
 

12.5.  A  desistência  em  apresentar  lance  implicará  na  manutenção do último preço ofertado  pela pregoeira,  para 

efeito de classificação de aceitabilidade da proposta; 

12.6. Para classificação de aceitabilidade da proposta, será adotado o critério do menor preço global, observados os  

artigos  44  e  45  da  lei  complementar  nº  123/2006,  bem  como  os  requisitos  e  as  especificações  definidos  no 

anexo I do Edital. 

 
13.          ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
13.1.  A  adjudicação  do  objeto  do  presente  certame  será  viabilizada  pela  Pregoeira  sempre  que  não  houver 

recurso; 

13.2.  A  homologação  da  licitação  é  de  responsabilidade  da  autoridade  competente  e  só  poderá  ser  realizada 

depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela Pregoeira ou, quando houver recurso, pela própria 

autoridade competente. 

 
14.          IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 
14.1. Até o 2º (segundo) dia útil até às 13 hs (expediente), antes da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer  pessoa  poderá  solicitar  esclarecimentos,  providências  ou  impugnar  o  instrumento  convocatório  do 

Pregão, através do e-mail:santabrigidalicita@gmail.com; 

14.2. Os recursos serão julgados pela Pregoeira, no prazo de 02 (dois) dias úteis. 
 

14.3. Após a divulgação do vencedor da licitação, o proponente que desejar recorrer contra decisões da Pregoeira 

poderá fazê-lo no prazo determinado no certame, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas 

razões, devendo encaminhar memorial do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, 

intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

recorrente, estando assegurada vista imediata dos autos no endereço constante do subitem 14.1; 

14.4.  O  licitante  desclassificado  antes  da  fase  de  disputa  também  poderá  manifestar  a  sua  intenção  de  interpor 

recurso na fase mencionada no item 14.3; 

14.5.  A  falta  de  manifestação  motivada  após  24  (vinte  e  quatro)  horas  da  divulgação  do  vencedor  da  licitação 

importará a preclusão do direito de recurso; 

14.5.1. O licitante deverá estar atento à divulgação do vencedor; 
 

14.6. Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a 

intenção de interpor o recurso pelo proponente; 

14.7. Os recursos contra decisões da Pregoeira, em regra, terão efeitos suspensivos, sendo este restrito ao objeto das 

razões oferecidas; 

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

14.9. Os recursos e contrarrazões de recurso deverão ser dirigidos diretamente e pessoalmente a Pregoeira, no 

endereço citado no subitem 14.1, para COPEL que deverá receber, examinar e submeter à autoridade competente 

que decidirá sobre a sua pertinência; 

14.10. Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados após os respectivos prazos legais e/ou 

subscritos  por  representante  não  habilitado  legalmente  ou  não  identificado  no  processo  para  responder  pelo 

proponente, nem recursos enviados via e-mail; 

14.11.  Os  autos  do  processo  permanecerão  com  vista  franqueada  aos  interessados  na  Prefeitura  Municipal  de 
 

mailto:e-mail:licitacoes@pauloafonso.ba.gov.br
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Santa Brígida,  Setor  de  Licitações  na  Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 

s/n - Santa Brígida, tel:  (75)  3698-2151, Ramal 208. 
 

 

15.             INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 

15.1.  Homologada  a  licitação  pela  autoridade  competente,  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde firmará contrato 
específico com o proponente vencedor visando à execução do objeto desta licitação, nos termos do ANEXO III, 
integrante deste Edital; 

15.2. O proponente vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para assinar o  

contrato.  Este  prazo  poderá  ser  prorrogado  uma  vez,  por  igual  período,  quando  solicitado  pelo  proponente 

vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo órgão licitante; 

15.3. O não cumprimento do prazo disposto no subitem anterior sujeitará o adjudicatário às penalidades deliberadas 

no item 17 desde Edital; 

15.4.Quando  o  proponente  vencedor  não  apresentar  situação  regular,  no  ato  da  assinatura  do  contrato,  ou 

recusar-se  a  assinar  o  contrato,  injustificadamente,  será  convocado  outro  licitante,  observada  a  ordem   de 

classificação para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis; 

15.5.  O  prazo  de  vigência  do contrato será  de  entrega imediata, contados  a partir  da  data de sua  assinatura do 

contrato; 

15.6. O  futuro contrato não poderá ser  objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo  ou em  parte, sem 

prévia e expressa anuência da Administração; 

15.7.  No  ato  da  contratação,  o  proponente  vencedor  deverá  apresentar  documento  de  procuração  devidamente 

reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o contrato em nome da empresa; 

15.8.  A  licitante  obriga-se  a  aceitar,  quando  solicitado  pela  Administração,  nas  mesmas  condições  e  dentro  do 

prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços de até 25% (vinte e cinco por  

cento)  do  valor  inicial  atualizado  do  contrato,  e  as  supressões  resultantes  de  acordo  celebrados  entre  as 

partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei Federal 8.666/93. 

 
16.             PAGAMENTO 

 
16.1.  O  pagamento  será  realizado  pela  Secretaria  Municipal  da  Fazenda  através  de  crédito  em  conta  corrente 

junto à agência bancária da Contratada, mediante entrega do objeto; 

16.2.   O   pagamento   devido   commented   serac   realizado   após   o   atesto   do   adimplemento   da   obrigação   

da CONTRATADA pela Fiscalização do Contrato; 
 

16.3. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o decurso do prazo  

de  pagamento  será  interrompido,  reiniciando-se  sua  contagem  a  partir  da  data  em  que  estas  forem cumpridas, 

caso em que não será devida atualização financeira. 

 
17              PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
17.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas ou execução imperfeita, mora 

na execução ou cometimento de infrações sujeitará às LICITANTES no que couber e à CONTRATADA, sem prejuízo 

da responsabilidade civil e criminal, às penalidades previstas na Lei nº. 10.520/02, Decreto nº 15.984/05, aplicando-se 

subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 10.024/2019 em sua atual 

redação e, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo das sanções legais cabíveis, garantidos a ampla 

defesa e o contraditório constitucional, em processo administrativo, nas situações a seguir: 

I              – Advertência; 
 

II             – Multa, na forma prevista neste instrumento convocatório ou no contrato;
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III            – Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, por prazo 

não superior a 02 (dois) anos; 

IV            – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal; 
 

17.2. Sem prejuízos das hipóteses de incidências descritas nos instrumentos editalícioe contratual, após processo 

administrativo conclusivo, serão aplicadas as penalidades previstas neste artigo à LICITANTE/CONTRATADA nos 

seguintes casos: 

 
 

17.3. Sanções Administrativas 
 

17.3.1. Se o proponente vencedor se recusar, injustificadamente, a assinar o contrato ou não apresentar situação 

regular no ato da assinatura do Contrato, estará sujeito às sanções do art. 81 e 108 da Lei Federal n° 8666/1993; 

17.3.2.  Pela  inexecução  total  ou  parcial  das  condições  pactuadas,  erros  de  execução,  demora na  entrega dos 

serviços, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada, as seguintes sanções: 

17.4. Advertência por escrito; 
 

17.4.1.  Multa  de  até  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  da  contratação  quando  o  inadimplemento  ensejar  a 

rescisão do contrato; e 

17.4.2.  Suspensão  temporária  do  direito  de  participar,  por  prazo  não  superior  a  2  (dois)  anos,  em  licitação  e 

impedimento de contratar com a Administração; 

17.4.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que 

aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  pelos  prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

17.4.4. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser  aplicadas isolada; 

17.4.5.  As  sanções  previstas  de  advertência,  suspensão  temporária  e  declaração  de  inidoneidade  podem  ser 

aplicadas juntamente com as sanções de multa, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis; 

17.4.6. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar é de competência exclusiva do Secretário de  

Gestão,  facultada  a  defesa  do  interessado  no  respectivo processo, no prazo de 10 (dez)  dias da abertura de vista, 

podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação; 

17.4.7.  Se  a  multa  aplicada  for  superior  ao  valor  da  garantia  prestada,  além  da  perda  desta,  responderá  a 

CONTRATADA   pela   sua   diferença,   que   será   descontada   dos   pagamentos   eventualmente   devidos   pelo 

CONTRATANTE ou cobrada judicialmente; 

17.4.8. As  penalidades  serão obrigatoriamente registradas  no cadastro de fornecedores  municipal e, no caso de 

suspensão de licitar, a contratada deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no 

contrato no edital e seus anexos e demais cominações legais; 

17.4.9. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou por motivo de força maior, devidamente justificado e 

aceito pelo CONTRATANTE, a contratada ficará isenta das penalidades mencionadas; 

17.4.10.   Aplicar-se-á   advertência   por   faltas   consideradas   leves,   assim   entendidas   como   aquelas   que   não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

§  1º.  As  penalidades  previstas  neste  artigo  são  de  competência  exclusiva  do  titular  da  Procuradoria  Geral  do 
 

Municipio – PROGER, permitida a delegação para sanção previstano inciso I deste artigo;
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§ 2º. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

impedirá a pessoa física ou jurídica de participar  de outras licitações ou contratações, enquanto perdurarem  os 

motivos determinantes da apenação  ou  até  que  seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  

aplicou  a  penalidade,  que será  concedida  sempre  que  a  LICITANTE  ou  a  CONTRATADA  ressarcirem  a  

Administração  pelos  prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 17.2. 

a)  Não  manter  durante  toda  a  execução  do  Contrato  em  compatibilidade  com  as  obrigações  por  ela  assumidas, 

todas as condições e normas técnicas para a perfeita execução dos serviços ora contratados: multa de 3% (três por 

cento) do valor da fatura; 

§ 2º.Sem prejuízos das hipóteses de incidências descritas nos instrumentos editalício e contratual, após processo 

administrativo conclusivo,  serão aplicadas  as  penalidades  previstas  neste artigo  à CONTRATADA nos  seguintes 

casos: 

a)                       Não  atender  às  especificações  técnicas  relativas  a  serviços  previstos  no  edital,  contrato  ou 

equivalente:  multa  de  15%  (quinze  por  cento)  sobre  o  valor  do  contrato  ou  empenho,  além  de  suspensão 

temporária de 12 (doze) meses; 

b)                    Paralisar serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de 10% (dez por cento)  

a  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  do  contrato  ou  empenho  e  suspensão  de  12  (doze)  meses,  a depender 

do prejuízo causado à Administração Pública Municipal; 

 
17.5. Sanções Administrativas: 

 
a)                         Será  aplicada  multa  de  até  0,5%  (cinco  décimos  por  cento)  do  valor  a  ser  pago  no  mês 

correspondente, por manter empregado sem qualificação para executar os serviços solicitados; 

b)                    Mulita de até 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês correspondente, não substituir imediatamente, o  

profissional  que  seja  considerado  inapto  para  os  serviços  contratados,  seja  por  incapacidade técnica,  atitude 

inconveniente ou que venha a transgredir  as Normas  Disciplinares  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde; 

c)                    Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês correspondente, acumular 3 (três) advertências no 

período de 6 (seis) meses; 

d)                    Multa   de   até   0,5%   (cinco   décimos   por   cento)   ao   mês   correspondente,   deixar   de   realizar 

transferência completa dos conhecimentos empregados na realização dos serviços contratados; 

e)                    Multa de até 10% (dez por cento) no mês de correspondência, por suspender ou interromper, salvo 

motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços solicitados; 

f)                     Multa  de  até  10%  (dez  por  cento)  no  mês  de  correspondência,  ausência  do  preposto  no  local  

de trabalho durante horário de expediente; 

g)                    Multa  de  até  10%(dez  por  cento)  ao  mês  correspondente,  acumular  5  (cinco)  advertências  no 

período de 12 (doze) meses; 

h)                    Multa  de  até  10%(dez  por  cento)  ao  mês  correspondente,  não  efetuar  pagamento  de  salários, 

seguros, encargos fiscais e sociais, bem como quaisquer despesas diretas ou indiretas relacionadas à execução do 

Contrato; 
 

i)                      Multa  de  até  10%  (dez  por  cento)  ao  mês  correspondente,  deixar  de  realizar  transição  plena  

do Contrato, com total transferência de conhecimento; 
 

j)                      Multa  de  até  10%  (dez  por  cento)  ao  mês  correspondente,  na  hipótese  de  descumprimento  da
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Garantia de serviços; 
 

g) Multa de até 20% (vinte por cento) a ser no mês correspondente, na hipótese de rescisão por inexecução total do 
 

Contrato; 
 

§  3º.  As  multas  aplicadas,  nos  termos  das  alíneas  dos  §§  1º,  2º  e  Sanções  Administrativas,  deverão  ser  

pagas espontaneamente  no  prazo máximo  de  05  (cinco)  dias  ou  serão  deduzidas  do  valor  correspondente  ao  

valor  do fornecimento  de  materiais,  após  prévio  processo  administrativo,  garantida  a  ampla  defesa  e  o  

contraditório  ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério do CONTRATANTE. 

 
18.          DA FISCALIZAÇÃO 

 
18.1. O Gestor do Contrato será a Sra. Elisângela da 
Silva; 

 

18.2. A fiscalização da execução dos serviços objeto deste Contrato será feita por 01 (um) Fiscal Técnico, servidor 

lotado na Secretaria Municipal de Saúde; 

18.3. A CONTRATADA será responsável pelo transporte de todo o material e mão-de-obra que serão executados na 

realização dos serviços; 

18.4.  A  CONTRATADA  afastará  de  imediato  das  dependências  da  Secretaria  Municipal  de Saúde,  qualquer  

funcionário  cuja  atuação,  permanência  ou  comportamento  sejam  julgados  inconvenientes  ou insatisfatórios ao 

bom andamento dos serviços; 

18.5.  A  CONTRATADA  deverá  aceitar,  integralmente,  todos  os  métodos  e  processos  de  inspeção,  verificação  

e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE; 

18.6. A fiscalização do CONTRATANTE transmitirá à CONTRATADA as determinações que julgar necessárias; 
 

18.7.  A  ação  ou  omissão  total  ou  parcial  da  fiscalização  do  CONTRATANTE  não  exime  nem  reduz  a  total 

responsabilidade da CONTRATADA no cumprimento dos seus encargos em toda a execução dos serviços objeto do 

presente contrato; 

18.8.  A  fiscalização  do  CONTRATANTE  deverá  acusar  a  falta  de  atendimento  às  solicitações  por  parte  da 

CONTRATADA, bem como o atendimento inadequado, incompleto e/ou retardatário, notificando-a para que proceda 

à imediata regularização, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas nesse contrato; 

18.9. Não obstante a Empresa CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução do serviço, o 

Município  de  Santa Brígida/Bahia,  por  meio  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  reserva-se  o direito de, sem que 

a qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre 

essa execução, diretamente, pelo preposto especialmente designado. 

 
19.          DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
19.1. Ao participar da licitação a licitante declara sob as penalidades da Lei a inexistência de qualquer vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e entre os responsáveis pela licitação, quer 

direta ou indiretamente; 

19.2.  A  presente  licitação  não  importa  necessariamente  contratação,  podendo  a  Comissão  Permanente  de 

Licitação revogá-  la,  no  todo  ou  em  parte,  por  razões  de  interesse  público  derivadas  de  fato  superveniente 

comprovado,  ou  anulá-la  por  ilegalidade,  de  ofício  ou  por  provocação,  mediante  ato  escrito  e  fundamentado, 

disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação; 

19.3. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a 

imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do 

contrato, sem prejuízo de demais sanções cabíveis;
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19.4. É facultado a Pregoeira ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 

licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 

19.5.  Os  proponentes  intimados  para  prestar  quaisquer  esclarecimentos  adicionais  deverão  fazê-  lo  no  prazo 

determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação; 

19.6. Poderão ser admitidos, pela Pregoeira, erros de natureza formal, desde que não comprometam o interesse 

público e da Administração; 

19.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do proponente, desde que 

seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta; 

19.8. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

proponentes,  desde  que  não  comprometam   o  interesse   da  Administração,  a  finalidade  e  a  segurança  da 

contratação; 

19.9.  As  decisões  referentes  a  este  processo licitatório  poderão  ser  comunicadas  aos  proponentes  por  qualquer 

meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município; 

19.10. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Pregoeira e Comissão de Licitação com base na 

legislação vigente; 

19.11.  Fica  designado  a  Procuradoria  Geral  do  Municipio  Santa Brígida,  do  Estado  da  Bahia  –  Brasil,  para 

julgamento  de  quaisquer  questões  judiciais  resultante  deste  Edital,  renunciando  as  partes  a  qualquer  outro  por 

mais privilegiado que seja. 

 
20.        Anexos do Edital 

 
Anexo I - Termo de Referência; 

 

Anexo II - Modelo de proposta de Preço; 
 

Anexo III- Declaração de Atendimento ao Inciso XXXIII do art. 7º da C.F; 

Anexo IV – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 

Anexo V – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

 
Anexo VI – Minuta de Contrato; 

 

Anexo VII – Modelo de Declaração de Anuência aos Termos do Edital. 
 
 
 

 
Santa Brígida , 10 de agosto de 2020 

 
 
 
 

Lícia Maria Ferreira Alves 
Pregoeira Oficial
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO –  Nº 001/2020 
 

 
 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: 
 Aquisição de 03(três) veículos de passageiro tipo passeio, 01 (uma) mini van, 01 (uma) van e 01 (um) 
micro-ônibus zero km, para transporte sanitário e estruturação da frota do município para atender as 
ações da atenção básica, conforme convenio nº 017/2020. 
 
2. JUSTIFICATIVA:  
A aquisição se faz necessária para o cumprimento do Plano de Trabalho do Convênio n.º 017/2020 – 
SESAB/FESBA/DICONV/CEAC, na compra de transporte sanitário para estruturação da frota de 
veículos do Município de forma a atender as ações de Atenção Básicas em saúde.  
 
3. Especificações detalhadas dos veículos de acordo com plano de trabalho   

ITEM: ESPECIFICAÇÃO UNID QTD Valor 

Unitário  

Valor Total 

01  
VEICULO,   DE   
PASSAGEIRO,   

hatchback, 

para Transporte de Pessoal 
Urbano, bicombustivel 
(gasolina e etanol), 04 portas, 
capacidade para 05 
ocupantes, ar condicionado 
com garantia de fabrica, na 
cor branca e com pintura da 
logomarca padrao 
GOVERNO DO ESTADO - 
BRASAO DE ARMAS USO 
EXCLUSIVO EM SERVICO, 
na lateral das portas 
dianteiras do veiculo. DADOS 
TECNICOS: Potencia liquida 
maxima nao inferior a 98 cv 
(Gasolina) e 104 cv (Etanol) 
Torque liquido maximo nao 
inferior a 13 kgfm (Gasolina) 
e 13,9 kgfm (Etanol) 
Dimensoes minimas: Altura 
1.464 mm x Largura 1.656 
mm x Comprimento 3.777 
mm Distancia entre eixos  
mínima 
2.376 mm; Transmissao 05 
(cinco) marchas a frente e 01 
(uma) a re; Capacidade 
tanque  combustivel minima 
41 l; Capacidade do porta 
malas mínima de 
257 l; Consumo urbano 

mínimo de 11 km/l 
ACESSORIOS: Direcao 
Hidraulica ou eletrica Ar- 
Condicionado Air-Bags; 
Freios ABS; RADIO, AM/FM, 
com entrada USB e/ou CD 
player/reproducao MP3; 
Conjunto de Alto-falantes de 
acordo com o modelo do 
veículo, potencia maxima nao 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 47.493,76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

R$ 142.781,28 
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inferior a 25 watts x 4; Travas 
eletricas; Vidros eletricos (de 
acordo com linha de 
producao); Jogo de tapetes 
de borracha. LOGOMARCA 
PADRAO: - Dimensoes 60 x 
35  cm, em fundo branco. - 
Com logomarca do Governo 
do Estado - Brasao de Armas 
INSCRICOES: USO 
EXCLUSIVO EM SERVICO - 
Fonte Caecilia LT Std 
SECRETARIAS - Fonte 
Times - Tinta vinílica preta 
brilhante nos textos; - Pintado 
com tinta automotiva e 
compressor; - Distancia 
mínima em relacao aos  
limites da porta do veiculo de 
0,4x, sendo x = largura da 
logomarca; - As inscricoes 
SECRETARIAS e USO 
EXCLUSIVO EM SERVIÇO 
devem ser eqüidistantes em 
relacao ao friso, quando este 
existir no veículo. - Demais 
informacoes constantes no 
sitio: 
www.comunicacao.ba.gov.br 
-Devera ser plotado nas 
laterais superior traseira 
(direita e esquerda) do 
veiculo, a sigla do Orgao ou 
Entidade contratante 
constante na AFM 
(Autorizacao de 
Fornecimento de Material). 
Tipo de fonte: Arial Tamanho: 
16,5 Altura: 4,3cm Cor: Preta 
CONDICOES DE 
FORNECIMENTO: 

- O veiculo a ser entregue 
devera ser 0 KM, devendo ter 
como Ano/Modelo de 
fabricacao, o indicado no 
edital da licitacao. - O veiculo 
devera ser entregue com o 
tanque abastecido na sua 
totalidade ou com 
autorizacao do contratado 
para o abastecimento 
completo no posto de 
combustivel mais proximo da 
concessionaria. - Devera ser 
apresentada a tabela 
temparia de servicos e 
catalogo de pecas da marca e 
modelo do veiculo proposto, 
em formato txt ou xls, vigente 
na data de abertura da 
licitacao. - Os veiculos 
cotados  nas  propostas  de  
precos  devem  ter  suas 
caracteristicas originais 
mantidas, nao podendo 
nenhuma  alteracao  ou  
adaptacao  ser  realizada  de 
modo a comprometer o 
desempenho original de 
fabrica. - O pagamento sera 
efetuado para os veiculos 
entregues e que estiverem 
cadastrados no Banco de 
Informacoes Nacionais - BIN. 
- Compete a SAEB o 
desempenho das atividades 
de inspeção de veículos 

http://www.comunicacao.ba.gov.br/
http://www.comunicacao.ba.gov.br/
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automotores, em conjunto 
com a unidade adquirente, e 
do seu 
emplacamento/registro junto 
aos órgãos 

competentes. REF: Licitação nº 
09.009-PE159/2018 

02 MINI VAN, capacidade 

mínima de 07 lugares 
(motorista e passageiros), 
ano/modelo 2019, zero km, 
Cor Branca, Air Bag Duplo; 
Freios ABS; potência mínima 
do motor: 1.8; câmbio manual 
com 05 marchas à frente e 
01à ré; Direção Hidráulica; 
Rodas de Aço com no mínimo 
aro 14; Ar condicionado; 
Desembaçador de Vidro 
Traseiro; Travas Elétricas de 
todas as portas; Vidro 
Elétricos dianteiros; 
Combustível: Flex; Tanque 
de Combustível com 
capacidade mínima de 50 
litros; protetor de cárter; 

equipado com os demais itens 

da legislação de trânsito 

brasileira; garantia mínima de 

01 ano. 

 
 
 
 
 
 
UND 

 
 
 
 
 
 
01 

 
 
 
 
 
 
R$ 84.990,00 

 
 
 
 
 
 
R$ 84.990,00 

03 
VAN, capacidade de no 

mínimo 15 passageiros 
sentados além do motorista, 
movido a diesel, na cor 
branca, direção hidráulica, ar 
condicionado com garantia de 
fábrica, com pintura da 
logomarca padrão, 
GOVERNO DO ESTADO - 
BRASAO DE ARMAS USO 
EXCLUSIVO EM SERVICO, 
na lateral das portas 
dianteiras do veículo. DADOS 
TECNICOS: - Motorização 
mínima 2.0 - 04 cilindros - 
Potencia liquida máxima não 
inferior a 110 cv - Torque 
liquido máximo não inferior a 
29,0 Kmgf - Velocidade 
máxima não inferior a 140 
km/h - Capacidade do tanque 
de combustível não inferior a 
70 litros - Transmissão 
mínima 05 (cinco) marchas a 
frente e 01 (uma) a ré - 
Distância entre eixos não 
inferior a 3.200 mm - 
Comprimento total não 
inferior a 5.000 mm - Largura 
total não inferior a 1.900 mm - 
Altura total não inferior a 
2.130 mm - 1(uma) porta 
lateral corrediça lado direito - 
porta traseira dupla 
ACESSORIOS: - Jogo de 
tapetes de borracha - Chapa 
protetora do motor e cárter - 
RADIO, AM/FM, com CD 
player, reprodução MP3, 
memoria para estação de 
rádio, potência máxima não 
inferior a 40 Watts x 4. - 
Conjunto de Autofalantes de 
acordo com o modelo do 
veículo - Retrovisores 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
UND 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 154.591,55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 154.591,55 
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elétricos LOGOMARCA 
PADRAO - Dimensões 60 x 
35 cm, em fundo branco. - 
Com logomarca do Governo 
do Estado - Brasão de Armas 
INSCRICOES:  USO   
EXCLUSIVO   EM  SERVICO  
- 
Fonte Caecilia LT Std 
SECRETARIAS - Fonte 
Times - Tinta vinílica preta 
brilhante nos textos; - Pintado 
com tinta automotiva e 
compressor; - Distância 
mínima em relação aos 
limites da porta do veículo de 
0,4x, sendo x = largura da 
logomarca; - As inscrições 
"SECRETARIAS"      e      
"USO      EXCLUSIVO    EM 
SERVIÇO" devem ser 
equidistantes em relação ao 
friso, quando este existir no 
veículo. - Demais 
informações constantes
 no
 sitio: 
www.comunicacao.ba.gov.br 
-Deverá ser plotado nas 
laterais superior traseira 
(direita e esquerda) do 
veículo, a sigla do Órgão ou 
Entidade contratante 
constante na AFM 
(Autorização de 
Fornecimento de Material). 
Tipo de fonte: Arial Tamanho: 
16,5, altura: 4,3cm Cor: Preta 
- Os veículos cotados nas 
propostas de preços devem 
ter suas características 
originais mantidas,    não    
podendo    nenhuma    
alteração ou 
adaptação ser realizada de 
modo a comprometer o 
desempenho original de 
fábrica. - O pagamento será 
efetuado para os veículos 
entregues e que estiverem 
cadastrados no Banco de 
Informações Nacionais - BIN. 
- Compete a SAEB o 
desempenho das atividades 
de inspeção de veículos 
automotores, em conjunto 
com a unidade adquirente, e 
do seu 
emplacamento/registro junto 
aos órgãos competentes. 
CONDICOES DE 
FORNECIMENTO: - O 
veículo a ser 
entregue deverá ser 0 KM, 
devendo ter como Ano/Modelo 
de fabricação, o indicado no 
edital da licitação. - O veículo 
deverá ser entregue com o 
tanque abastecido na sua 
totalidade ou com autorização 
do contratado para o 
abastecimento completo no 
posto de combustível mais 
próximo da concessionaria. - 
Deverá ser apresentada a 
tabela temparia de serviços e 
catalogo de peças da marca e 
modelo do veículo proposto, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.comunicacao.ba.gov.br/
http://www.comunicacao.ba.gov.br/
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em formato txt ou xls, vigente 
na data de abertura da 
licitação. REF: Licitação   
09.009-PE037/2013 

04 
MICRO-ÔNIBUS, 
executivo, para aplicação no 
transporte rodoviário de 
passageiros com 
acessibilidade por DPM, zero 
km, primeiro emplacamento, 
modelo e ano atual, na cor 
branca com capacidade de 
28 poltronas, sendo: 26 
passageiros no salão + 01 
(um) Auxiliar, + 01 (um) 
Motorista, sendo 01 (uma) 
poltrona DPM para 
acessibilidade para no 
mínimo uma pessoa com 
deficiência ou usuária de 
cadeira de rodas conforme 
regra da ABNT NBR 15.320, 
ou norma que a atualize. 
Estrutura tubular em aço 
galvanizado, com proteção 
anticorrosiva nos pontos de 
solda; revestimento externo 
lateral em chapas de 
alumínio; frente, traseira e 
teto em fibra de vidro; motor 
sobre o eixo dianteiro, movido 
a óleo diesel ou a Bio Diesel, 
gerenciamento eletrônico, 
turbo intercooler; caixa de 
câmbio com no mínimo 05 
marchas a frente e 01 a ré; 
suspensão; pneus com 
rodado duplo traseiro; freio a 
ar, rodas dianteiras e 
traseiras; freio de 
estacionamento; freio motor 
com acionamento 
eletropneumático, tecla no 
painel e comando no 
acelerador pedal  de 
embreagem; tanque de 
combustível mínimo 150 
litros; roda estepe com pneu; 
macaco hidráulico com 
ferramentas. MOTOR: - 
Potencia mínima de 156 cv 
turbo aftercooler, 04 cilindros 
em linha, a diesel ou a Bio 
Diesel, com sistema de 
injeção eletrônica; Torque 
NBR ISO 1585: 580 Nm no 
mínimo, sistema de trabalho 
em 4 tempos. - Cambio: Com 
05 marchas a frente e 01 a ré; 
- Alerta sonoro quando na 
marcha ré. Embreagem: 
Monodisco a seco, 
acionamento hidráulico. 
SERVICOS DE FREIOS: 
Freio: A tambor nas quatro 
rodas acionado pneumático; 
Freio de estacionamento: tipo 
S-CAN acionamento por 
válvula moduladora em 
atuação das rodas traseiras; 
Freio Motor: Acionado por 
eletro pneumático atuação no 
tubo de escape; ou Freio a 
tambor na dianteira e traseira, 
a ar com dois circuitos, 
denominado Freio motor tipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 293.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 293.000,00 
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borboleta no coletor de 
escapamento com 
acionamento 
eletropneumático. 
SUSPENSAO: Dianteira: 
Interligada por mola 
trapezoidal semielíptica ou 
mola parabólica com 
amortecedores de dupla 
ação; Traseira: Interligada 
por mola trapezoidal 
semielíptica ou mola 
parabólica com 
amortecedores de dupla 
ação; CAPACIDADES: 
Tanque de combustível: no 
mínimo de 150 litros; 
Reservatório de 

ureia: no mínimo 19 litros, ou 
tecnologia superior que 
dispense  esse reservatório; 
Pneus e rodas,  mínimas: 
215/75R de 6 x 17,5; Pneus 
rodado duplo traseiro. 
DIMENSOES: Comprimento 
total mínimo: 8.400 mm; Altura 
Externa mínima: 2.900 mm; 
Largura Externa mínima: 2.300 
mm; Altura Interna mínima: 
1.900 mm; Largura Interna 
mínima: 2.250mm Largura 
mínima do corredor do salão de 
passageiros: 350mm; Distância 
entre Eixos mínima: 4.300mm; 
Peso bruto mínimo total: 9.200 
kg Eixo traseiro: com rodado 
duplo; DIRECAO: Hidráulica; 
POLTRONAS: Poltrona do 
motorista, estofada e revestida 
em tecido, com amortecimento 
hidráulico ajustável as 
necessidades do motorista, com 
encosto de cabeça. Poltronas 
dos passageiros: Tipo 
Executiva, largura mínima 940 
mm 2x2 (medida entre as faces 
exteriores dos apoios de braços 
da poltrona dupla), cinto de 
segurança e descansa braço 
central, corredor e janela; 
Espaçamento entre a borda de 
um assento e o encosto da 
poltrona a sua frente (joelho) de 
no  mínimo 300mm; 
Profundidade mínima do 
assento 420 mm; Altura total da 
poltrona (medida verticalmente 
do chão até o final do encosto) 
deve ser de no mínimo 700 mm. 
Assentos devem seguir a 
Resolução do CONTRAM 
445/2013 ou norma que a 
substitua. Assentos 
preferenciais seguir a norma 
ABNT NBR 15.320, ou norma 
que a substitua. PORTA E 
JANELAS: Porta Dianteira: 
Acionada pelo motorista por 
controle no painel, abertura 
pneumática (com alavanca de 
emergência); Janelas: 
Corrediças com cortinas de 
tecido em cada janela; As 
janelas de emergência: devem 
estar dotadas de mecanismos 
de abertura do tipo ejetável, 
basculante, vidros destrutíveis 
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ou outro sistema que atenda as 
especificações da norma ABNT 
NBR 15570 e suas atualizações. 
Porta do cadeirante com 
dispositivo de segurança que 
impeça sua abertura quando o 
carro está em movimento. 
PISOS, FAROL, RETROVISOR  
E PARA BRISA: Piso e degraus: 
Compensado naval com 
revestimento antiderrapante e 
com iluminação; Farol: neblina 
no para choque; Iluminação 
externa: Estar de acordo com as 
normas do CONTRAM; 
Retrovisor: deverão estar 
equipados com espelhos 
retrovisores que atendam aos 
requisitos de desempenho e 
instalação definidos pela 
resolução COTRAN 226/2007 
ou norma que atualize; Para- 
Brisa: Ventilação com ar 
ambiente; Limpador de para- 
brisa: O sistema do limpador não 
deve obstruir a visibilidade dos 
espelhos retrovisores e deve 
possuir chave de controle de 
velocidade com 04 (quatro) 
posições, frequências altas e 
baixa diferenciadas de no 
mínimo, 15 (quinze) ciclos por 
minuto, frequência baixa de no 
mínimo 20 (vinte) ciclos por 
minuto e temporizador. ITENS 
ADICIONAIS: Ar condicionado: 
ar condicionado de teto 
(evaporador e condensador  no 
teto), com capacidade mínima 
de 85.000 BTUS, com 
distribuição do ar frio por dutos 
sobre os portas pacotes, saída 
de ar sobre cada poltrona e 
sistema defroster de ar forcado 
direcionado para o painel frontal 
(motorista); Radio: 1 (um) radio 
projetado para receber 
transmissão FM, entrada USB 
para reprodução MP3 instalado 
no painel e com 6 (seis) alto 
falantes de 5 (polegadas) de no 
mínimo 75 watts instalados no 
interior do veículo e 
posicionados de forma a ser 
audível por todos os ocupantes 
do veículos; Lixeiras: Deve ser 
instalada na parte dianteira, 
próxima a porta, 01 (uma) lixeira 
com capacidade  mínima  de  09  
(nove)  litros  e  outra  no 
fundo do corredor central de 
circulação com a mesma 
capacidade,   ambas   com   
tampa   aberta   na  parte 
superior, sem rebarbas; 
Instrumentos e acessórios: 
Tacógrafo, indicadores de 
temperatura, óleo, direção luz 
interna para o motorista e 
corredor p/ passageiros, brake 
light na traseira, luz 
delimitadora no teto, para 
choque na cor do veículo, 
vidros fume, cinto de 
segurança em todas as 
poltronas, desembaçador de ar 
frio no para-brisa, captador de 
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ar externo para motorista; 
Demais equipamentos exigidos 
pelo Código Brasileiro de 
Transito. Área reservada para 
acessibilidade para no mínimo 
uma pessoa com deficiência ou 
usuária de cadeira de rodas: O 
veículo deverá ser acessível 
conforme regra da ABNT NBR 
15.320, ou norma que a 
atualize. OUTRAS 
CARACTERISTICAS   DO   
VEICULO:   Estarem   em 
conformidade com a 
Resolução Conama n. 315/02, 
que dispõe sobre o Proconve e, 
em especial aos valores limites 
de emissão estabelecidos para 
a Fase P-7. Apresentarem 
resistência estrutural referente 
aos capotamentos e 
abalroamentos, de acordo com 
os Anexos II e III da Resolução 
Contran n. 316/09 e suas 
atualizações. Estarem em 
conformidade com as normas 
ABNT NBR 15.320 para ônibus 
rodoviários e resoluções 
INMETRO 269/15 e 151/16 e 
suas atualizações, referente a 
acessibilidade em veículos 
rodoviários para o transporte 
coletivo de passageiros. 
Estarem em conformidade com 
a Resolução Contran n. 316/09 
e suas atualizações, referente 
a estrutura da carroçaria e do 
chassi. ESPECIFICACAO DA 
PLOTAGEM: Plotagem total no 
micro-ônibus com adesivo frota 
3M D3000 ou 3M D5000, 100% 
policromia com impressão a 
1200 DPIs com tinta Látex ou 
UV. Após aplicação do adesivo 
é necessária aplicação de 
verniz para maior durabilidade 
do serviço.   CONDICOES   DE   
FORNECIMENTO   - Os 
veículos a serem entregues 
deverão ser 0 KM, admitida a 
quilometragem decorrente da 
logística de entrega do 
fabricante até o local do destino 
final, devendo ter como 
Ano/Modelo de fabricação, o 
indicado no edital da licitação; - 
Possuir prazo de garantia 
mínima de 01 (um) ano. - Os 
veículos deverão ser entregues 
com o tanque abastecido na 
sua totalidade ou com 
autorização do contratado para 
o abastecimento completo no 
posto de combustível mais 
próximo da concessionaria;  -  
Possuir  todos  os 
equipamentos de segurança 
exigidos pelo CONTRAN; REF: 
Licitação 19.004-PE050/2019 

Total estimado R$: 675.362,83 

 
 
 
4. Plano de aplicação do recurso:  
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4.1 – NATUREZA DA DESPESA:  ESTADO  PROPONENTE  TOTAL 

Equipamentos mat. permanente 449052 607.826,00 67.536,83 675.362,83 

 
5. Obrigações e Responsabilidades da Contratada: 
5.1 - Fornecer o objeto licitado, estritamente, com as mesmas características das especificações 
exigidas neste Termo de Referência e qualidade dentro dos padrões mínimos exigidos pela legislação 
vigente, Edital e seus anexos;  
5.2 - Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela 
CONTRATANTE referente à forma de fornecimento do objeto licitado e ao cumprimento das demais 
obrigações assumidas; 
 5.3 - No ato da entrega, a CONTRATADA, de posse da Nota de Empenho, deverá apresentar a Nota 
Fiscal/Fatura correspondente ao fornecimento do produto ao setor competente, a qual será atestada 
por servidor designado pela CONTRATANTE;  
5.4 - Comunicar, por escrito e imediatamente, ao gestor do contrato, qualquer motivo que impossibilite 

o fornecimento do material, nas condições pactuadas; 

5.5 - O período de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

recebimento do veículo; 

5.6 - O fornecedor deverá garantir toda a assistência técnica necessária durante o período de garantia;  
5.7 - Durante o período de garantia, as despesas decorrentes da manutenção corretiva e de 
substituição de peças/componentes que apresentem defeitos de fabricação, devido ao uso normal do 
veículo, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA. 
 
6. Obrigações e Responsabilidades da Contratante 
6.1 - Receber o material; 
6.2 - Efetuar o pagamento no prazo previsto; 
6.3 - Exigir a fiel observância das especificações e condições previstas em Edital, bem como recusar 
os serviços e/ou materiais que estiverem em desacordo. 4. Atuar de forma ampla e completa no 
acompanhamento da execução do objeto. 
 
7. Prazo de Execução, forma de entrega e critérios de aceitação do Serviço 
7.1 - A entrega dos materiais será feita de acordo com as necessidades do fundo Municipal de Saúde;  
7.2 - Local de Entrega: Será feita na Secretaria Municipal de Saúde de Santa Brígida-BA, na avenida 
Rui Barbosa, S/N; 
7.3 - No recebimento do veículo serão feitos testes operacionais em todos os equipamentos e 
verificadas as características do mesmo; 
 7.4 - O veículo rejeitado nos testes de operacionalidade não será aceito e deverá ser reparado pelo 
vencedor do certame ou substituído em, no máximo 10 (dez) dias corridos, a partir da data do 
comunicado formal de rejeição. 
 
8. Do Pagamento 
8.1 - O pagamento será feito no prazo de até 10 (dez) dias, após a entrega da nota fiscal, na Gerência 
de Execução Orçamentária e Financeira, devidamente atestada pelo Gestor (a) do contrato; 
8.2 - A CONTRATADA deverá protocolar a Nota Fiscal/Fatura para atesto, correspondente ao 
fornecimento efetuado, junto ao Gestor (a) do Contrato; 
 8.3 - O pagamento será efetivado por meio de crédito em conta-corrente do favorecido aberta 
exclusivamente em Instituição Bancária contratada. 
 
9. Servidor Responsável pelo Acompanhamento/Gestor do Contrato 
A responsabilidade do contrato ficará por conta da gestora, Sr. Elisangela da Silva, Secretaria de Saúde, Portaria 

nº 011/2017, (telefone: (75) 3698-2149.
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 001/2020 
 

 
 

ANEXO II 
 
 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 

1.    Empresa:   
 

2.    Endereço:                                     Complemento:   
 

3.    Cidade:                         Estado:                            CEP:                 Telefone: (  ) 
 

4.    E-mail:    
 

5.    Nome para contato (preposto):    
 

6.    Prazo de validade da proposta: Mínimo de 90 (noventa) dias; 

7.    Objeto:  Aquisição de 03(três) veículos de passageiro tipo passeio, 01 (uma) mini van, 
01 (uma) van e 01 (um) micro-ônibus zero km, para transporte sanitário e estruturação da 
frota do município para atender as ações da atenção básica, conforme convenio nº 
017/2020.  Conforme planilha de especificação em anexo.

 
ITEM: ESPECIFICAÇÃO Marca UNID QTD VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

01  

VEICULO,   DE   PASSAGEIRO,   

hatchback, para Transporte de 

Pessoal Urbano, bicombustivel 

(gasolina e etanol), 04 portas, 

capacidade para 05 ocupantes, ar 

condicionado com garantia de 

fabrica, na cor branca e com 

pintura da logomarca padrao 

GOVERNO DO ESTADO - 

BRASAO DE ARMAS USO 
EXCLUSIVO EM SERVICO, na 
lateral das portas dianteiras do 
veiculo. DADOS TECNICOS: 
Potencia liquida maxima nao 
inferior a 98 cv (Gasolina) e 104 
cv (Etanol) Torque liquido 
maximo nao inferior a 13 kgfm 
(Gasolina) e 13,9 kgfm (Etanol) 
Dimensoes minimas: Altura 1.464 
mm x Largura 1.656 mm x 
Comprimento 3.777 mm 
Distancia entre eixos  mínima 
2.376 mm; Transmissao 05 
(cinco) marchas a frente e 01 
(uma) a re; Capacidade tanque  
combustivel minima 41 l; 
Capacidade do porta malas 
mínima de 257 l; Consumo 
urbano mínimo de 11 km/l 
ACESSORIOS: Direcao 
Hidraulica ou eletrica Ar- 
Condicionado Air-Bags; Freios 
ABS; RADIO, AM/FM, com 
entrada USB e/ou CD 
player/reproducao MP3; Conjunto 
de Alto-falantes de acordo com o 
modelo do veículo, potencia 
maxima nao inferior a 25 watts x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
03 
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4; Travas eletricas; Vidros 
eletricos (de acordo com linha de 
producao); Jogo de tapetes de 
borracha. LOGOMARCA 
PADRAO: - Dimensoes 60 x 35  
cm, em fundo branco. - Com 
logomarca do Governo do Estado 
- Brasao de Armas 
INSCRICOES: USO EXCLUSIVO 
EM SERVICO - Fonte Caecilia LT 
Std SECRETARIAS - Fonte 
Times - Tinta vinílica preta 
brilhante nos textos; - Pintado 
com tinta automotiva e 
compressor; - Distancia mínima 
em relacao aos  limites da porta 
do veiculo de 0,4x, sendo x = 
largura da logomarca; - As 
inscricoes SECRETARIAS e 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 
devem ser eqüidistantes em 
relacao ao friso, quando este 
existir no veículo. - Demais 
informacoes constantes no sitio: 
www.comunicacao.ba.gov.br -
Devera ser plotado nas laterais 
superior traseira (direita e 
esquerda) do veiculo, a sigla do 
Orgao ou Entidade contratante 
constante na AFM (Autorizacao 
de Fornecimento de Material). 
Tipo de fonte: Arial Tamanho: 
16,5 Altura: 4,3cm Cor: Preta 
CONDICOES DE 
FORNECIMENTO: 
- O veiculo a ser entregue devera 
ser 0 KM, devendo ter como 
Ano/Modelo de fabricacao, o 
indicado no edital da licitacao. - O 
veiculo devera ser entregue com 
o tanque abastecido na sua 
totalidade ou com autorizacao do 
contratado para o abastecimento 
completo no posto de 
combustivel mais proximo da 
concessionaria. - Devera ser 
apresentada a tabela temparia de 
servicos e catalogo de pecas da 
marca e modelo do veiculo 
proposto, em formato txt ou xls, 
vigente na data de abertura da 
licitacao. - Os veiculos cotados  
nas  propostas  de  precos  
devem  ter  suas caracteristicas 
originais mantidas, nao podendo 
nenhuma  alteracao  ou  
adaptacao  ser  realizada  de 
modo a comprometer o 
desempenho original de fabrica. - 
O pagamento sera efetuado para 
os veiculos entregues e que 
estiverem cadastrados no Banco 
de Informacoes Nacionais - BIN. - 
Compete a SAEB o desempenho 
das atividades de inspeção de 
veículos automotores, em 
conjunto com a unidade 
adquirente, e do seu 
emplacamento/registro junto aos 

http://www.comunicacao.ba.gov.br/
http://www.comunicacao.ba.gov.br/
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órgãos competentes. REF: 
Licitação nº 09.009-PE159/2018 

02 MINI VAN, capacidade mínima de 
07 lugares (motorista e 
passageiros), ano/modelo 2019, 
zero km, Cor Branca, Air Bag 
Duplo; Freios ABS; potência 
mínima do motor: 1.8; câmbio 
manual com 05 marchas à frente 
e 01à ré; Direção Hidráulica; 
Rodas de Aço com no mínimo aro 
14; Ar condicionado; 
Desembaçador de Vidro Traseiro; 
Travas Elétricas de todas as 
portas; Vidro Elétricos dianteiros; 
Combustível: Flex; Tanque de 
Combustível com capacidade 
mínima de 50 litros; protetor de 
cárter; equipado com os demais 
itens da legislação de trânsito 
brasileira; garantia mínima de 01 
ano. 

  
 

 

UND 

 
 

 

01 

  

03 VAN, capacidade de no mínimo 
15 passageiros sentados além do 
motorista, movido a diesel, na cor 
branca, direção hidráulica, ar 
condicionado com garantia de 
fábrica, com pintura da logomarca 
padrão, GOVERNO DO ESTADO 
- BRASAO DE ARMAS USO 
EXCLUSIVO EM SERVICO, na 
lateral das portas dianteiras do 
veículo. DADOS TECNICOS: - 
Motorização mínima 2.0 - 04 
cilindros - Potencia liquida 
máxima não inferior a 110 cv - 
Torque liquido máximo não 
inferior a 29,0 Kmgf - Velocidade 
máxima não inferior a 140 km/h - 
Capacidade do tanque de 
combustível não inferior a 70 litros 
- Transmissão mínima 05 (cinco) 
marchas a frente e 01 (uma) a ré 
- Distância entre eixos não inferior 
a 3.200 mm - Comprimento total 
não inferior a 5.000 mm - Largura 
total não inferior a 1.900 mm - 
Altura total não inferior a 2.130 
mm - 1(uma) porta lateral 
corrediça lado direito - porta 
traseira dupla ACESSORIOS: - 
Jogo de tapetes de borracha - 
Chapa protetora do motor e cárter 
- RADIO, AM/FM, com CD player, 
reprodução MP3, memoria para 
estação de rádio, potência 
máxima não inferior a 40 Watts x 
4. - Conjunto de Autofalantes de 
acordo com o modelo do veículo - 
Retrovisores elétricos 
LOGOMARCA PADRAO - 
Dimensões 60 x 35 cm, em fundo 
branco. - Com logomarca do 
Governo do Estado - Brasão de 
Armas INSCRICOES:  USO   
EXCLUSIVO   EM  SERVICO  - 
Fonte Caecilia LT Std 
SECRETARIAS - Fonte Times - 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UND 
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Tinta vinílica preta brilhante nos 
textos; - Pintado com tinta 
automotiva e compressor; - 
Distância mínima em relação aos 
limites da porta do veículo de 
0,4x, sendo x = largura da 
logomarca; - As inscrições 
"SECRETARIAS"      e      "USO      
EXCLUSIVO    EM SERVIÇO" 
devem ser equidistantes em 
relação ao friso, quando este 
existir no veículo. - Demais 
informações constantes no 
sitio:www.comunicacao.ba.gov.br 
-Deverá ser plotado nas laterais 
superior traseira (direita e 
esquerda) do veículo, a sigla do 
Órgão ou Entidade contratante 
constante na AFM (Autorização 
de Fornecimento de Material). 
Tipo de fonte: Arial Tamanho: 
16,5, altura: 4,3cm Cor: Preta - 
Os veículos cotados nas 
propostas de preços devem ter 
suas características originais 
mantidas,    não    podendo    
nenhuma    alteração ou 
adaptação ser realizada de 
modo a comprometer o 
desempenho original de fábrica. - 
O pagamento será efetuado para 
os veículos entregues e que 
estiverem cadastrados no Banco 
de Informações Nacionais - BIN. - 
Compete a SAEB o desempenho 
das atividades de inspeção de 
veículos automotores, em 
conjunto com a unidade 
adquirente, e do seu 
emplacamento/registro junto aos 
órgãos competentes. 
CONDICOES DE 
FORNECIMENTO: - O veículo a 
ser entregue deverá ser 0 KM, 
devendo ter como Ano/Modelo de 
fabricação, o indicado no edital da 
licitação. - O veículo deverá ser 
entregue com o tanque 
abastecido na sua totalidade ou 
com autorização do contratado 
para o abastecimento completo 
no posto de combustível mais 
próximo da concessionaria. - 
Deverá ser apresentada a tabela 
temparia de serviços e catalogo 
de peças da marca e modelo do 
veículo proposto, em formato txt 
ou xls, vigente na data de 
abertura da licitação. REF: 
Licitação   09.009-PE037/2013 

04 MICRO-ÔNIBUS, executivo, para 
aplicação no transporte 
rodoviário de passageiros com 
acessibilidade por DPM, zero km, 
primeiro emplacamento, modelo 
e ano atual, na cor branca com 
capacidade de 28 poltronas, 
sendo: 26 passageiros no salão + 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.comunicacao.ba.gov.br/
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01 (um) Auxiliar, + 01 (um) 
Motorista, sendo 01 (uma) 
poltrona DPM para acessibilidade 
para no mínimo uma pessoa com 
deficiência ou usuária de cadeira 
de rodas conforme regra da 
ABNT NBR 15.320, ou norma que 
a atualize. Estrutura tubular em 
aço galvanizado, com proteção 
anticorrosiva nos pontos de 
solda; revestimento externo 
lateral em chapas de alumínio; 
frente, traseira e teto em fibra de 
vidro; motor sobre o eixo 
dianteiro, movido a óleo diesel ou 
a Bio Diesel, gerenciamento 
eletrônico, turbo intercooler; caixa 
de câmbio com no mínimo 05 
marchas a frente e 01 a ré; 
suspensão; pneus com rodado 
duplo traseiro; freio a ar, rodas 
dianteiras e traseiras; freio de 
estacionamento; freio motor com 
acionamento eletropneumático, 
tecla no painel e comando no 
acelerador pedal  de embreagem; 
tanque de combustível mínimo 
150 litros; roda estepe com pneu; 
macaco hidráulico com 
ferramentas. MOTOR: - Potencia 
mínima de 156 cv turbo 
aftercooler, 04 cilindros em linha, 
a diesel ou a Bio Diesel, com 
sistema de injeção eletrônica; 
Torque NBR ISO 1585: 580 Nm 
no mínimo, sistema de trabalho 
em 4 tempos. - Cambio: Com 05 
marchas a frente e 01 a ré; - 
Alerta sonoro quando na marcha 
ré. Embreagem: Monodisco a 
seco, acionamento hidráulico. 
SERVICOS DE FREIOS: Freio: A 
tambor nas quatro rodas 
acionado pneumático; Freio de 
estacionamento: tipo S-CAN 
acionamento por válvula 
moduladora em atuação das 
rodas traseiras; Freio Motor: 
Acionado por eletro pneumático 
atuação no tubo de escape; ou 
Freio a tambor na dianteira e 
traseira, a ar com dois circuitos, 
denominado Freio motor tipo 
borboleta no coletor de 
escapamento com acionamento 
eletropneumático. SUSPENSAO: 
Dianteira: Interligada por mola 
trapezoidal semielíptica ou mola 
parabólica com amortecedores 
de dupla ação; Traseira: 
Interligada por mola trapezoidal 
semielíptica ou mola parabólica 
com amortecedores de dupla 
ação; CAPACIDADES: Tanque 
de combustível: no mínimo de 
150 litros; Reservatório de 

ureia: no mínimo 19 litros, ou 
tecnologia superior que dispense  

 
 
 
 
 

UND 
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esse reservatório; Pneus e rodas,  
mínimas: 215/75R de 6 x 17,5; 
Pneus rodado duplo traseiro. 
DIMENSOES: Comprimento total 
mínimo: 8.400 mm; Altura Externa 
mínima: 2.900 mm; Largura Externa 
mínima: 2.300 mm; Altura Interna 
mínima: 1.900 mm; Largura Interna 
mínima: 2.250mm Largura mínima 
do corredor do salão de 
passageiros: 350mm; Distância 
entre Eixos mínima: 4.300mm; Peso 
bruto mínimo total: 9.200 kg Eixo 
traseiro: com rodado duplo; 
DIRECAO: Hidráulica; 
POLTRONAS: Poltrona do 
motorista, estofada e revestida em 
tecido, com amortecimento 
hidráulico ajustável as necessidades 
do motorista, com encosto de 
cabeça. Poltronas dos passageiros: 
Tipo Executiva, largura mínima 940 
mm 2x2 (medida entre as faces 
exteriores dos apoios de braços da 
poltrona dupla), cinto de segurança 
e descansa braço central, corredor e 
janela; Espaçamento entre a borda 
de um assento e o encosto da 
poltrona a sua frente (joelho) de no  
mínimo 300mm; Profundidade 
mínima do assento 420 mm; Altura 
total da poltrona (medida 
verticalmente do chão até o final do 
encosto) deve ser de no mínimo 700 
mm. Assentos devem seguir a 
Resolução do CONTRAM 445/2013 
ou norma que a substitua. Assentos 
preferenciais seguir a norma ABNT 
NBR 15.320, ou norma que a 
substitua. PORTA E JANELAS: 
Porta Dianteira: Acionada pelo 
motorista por controle no painel, 
abertura pneumática (com alavanca 
de emergência); Janelas: 
Corrediças com cortinas de tecido 
em cada janela; As janelas de 
emergência: devem estar dotadas 
de mecanismos de abertura do tipo 
ejetável, basculante, vidros 
destrutíveis ou outro sistema que 
atenda as especificações da norma 
ABNT NBR 15570 e suas 
atualizações. Porta do cadeirante 
com dispositivo de segurança que 
impeça sua abertura quando o carro 
está em movimento. PISOS, 
FAROL, RETROVISOR  E PARA 
BRISA: Piso e degraus: 
Compensado naval com 
revestimento antiderrapante e com 
iluminação; Farol: neblina no para 
choque; Iluminação externa: Estar 
de acordo com as normas do 
CONTRAM; Retrovisor: deverão 
estar equipados com espelhos 
retrovisores que atendam aos 
requisitos de desempenho e 
instalação definidos pela resolução 
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COTRAN 226/2007 ou norma que 
atualize; Para- Brisa: Ventilação 
com ar ambiente; Limpador de para- 
brisa: O sistema do limpador não 
deve obstruir a visibilidade dos 
espelhos retrovisores e deve possuir 
chave de controle de velocidade 
com 04 (quatro) posições, 
frequências altas e baixa 
diferenciadas de no mínimo, 15 
(quinze) ciclos por minuto, 
frequência baixa de no mínimo 20 
(vinte) ciclos por minuto e 
temporizador. ITENS ADICIONAIS: 
Ar condicionado: ar condicionado de 
teto (evaporador e condensador  no 
teto), com capacidade mínima de 
85.000 BTUS, com distribuição do ar 
frio por dutos sobre os portas 
pacotes, saída de ar sobre cada 
poltrona e sistema defroster de ar 
forcado direcionado para o painel 
frontal (motorista); Radio: 1 (um) 
radio projetado para receber 
transmissão FM, entrada USB para 
reprodução MP3 instalado no painel 
e com 6 (seis) alto falantes de 5 
(polegadas) de no mínimo 75 watts 
instalados no interior do veículo e 
posicionados de forma a ser audível 
por todos os ocupantes do veículos; 
Lixeiras: Deve ser instalada na parte 
dianteira, próxima a porta, 01 (uma) 
lixeira com capacidade  mínima  de  
09  (nove)  litros  e  outra  no 
fundo do corredor central de 
circulação com a mesma 
capacidade,   ambas   com   tampa   
aberta   na  parte 
superior, sem rebarbas; 
Instrumentos e acessórios: 
Tacógrafo, indicadores de 
temperatura, óleo, direção luz 
interna para o motorista e corredor 
p/ passageiros, brake light na 
traseira, luz delimitadora no teto, 
para choque na cor do veículo, 
vidros fume, cinto de segurança 
em todas as poltronas, 
desembaçador de ar frio no para-
brisa, captador de ar externo para 
motorista; Demais equipamentos 
exigidos pelo Código Brasileiro de 
Transito. Área reservada para 
acessibilidade para no mínimo uma 
pessoa com deficiência ou usuária 
de cadeira de rodas: O veículo 
deverá ser acessível conforme 
regra da ABNT NBR 15.320, ou 
norma que a atualize. OUTRAS 
CARACTERISTICAS   DO   
VEICULO:   Estarem   em 
conformidade com a Resolução 
Conama n. 315/02, que dispõe 
sobre o Proconve e, em especial 
aos valores limites de emissão 
estabelecidos para a Fase P-7. 
Apresentarem resistência 
estrutural referente aos 
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capotamentos e abalroamentos, 
de acordo com os Anexos II e III da 
Resolução Contran n. 316/09 e 
suas atualizações. Estarem em 
conformidade com as normas 
ABNT NBR 15.320 para ônibus 
rodoviários e resoluções 
INMETRO 269/15 e 151/16 e suas 
atualizações, referente a 
acessibilidade em veículos 
rodoviários para o transporte 
coletivo de passageiros. Estarem 
em conformidade com a Resolução 
Contran n. 316/09 e suas 
atualizações, referente a estrutura 
da carroçaria e do chassi. 
ESPECIFICACAO DA 
PLOTAGEM: Plotagem total no 
micro-ônibus com adesivo frota 3M 
D3000 ou 3M D5000, 100% 
policromia com impressão a 1200 
DPIs com tinta Látex ou UV. Após 
aplicação do adesivo é necessária 
aplicação de verniz para maior 
durabilidade do serviço.   
CONDICOES   DE   
FORNECIMENTO   - Os 
veículos a serem entregues 
deverão ser 0 KM, admitida a 
quilometragem decorrente da 
logística de entrega do fabricante 
até o local do destino final, 
devendo ter como Ano/Modelo de 
fabricação, o indicado no edital da 
licitação; - Possuir prazo de 
garantia mínima de 01 (um) ano. - 
Os veículos deverão ser entregues 
com o tanque abastecido na sua 
totalidade ou com autorização do 
contratado para o abastecimento 
completo no posto de combustível 
mais próximo da concessionaria;  -  
Possuir  todos  os 
equipamentos de segurança 
exigidos pelo CONTRAN; REF: 
Licitação 19.004-PE050/2019 

   
 
 
 
 

8.    CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ 
 

9.    Local e data 
 

10.  Nome, assinatura, cargo, nº do documento de identificação.
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 001/2020 

 

 
ANEXO III 

 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO 
 

 
 
 

AO INCISO XXXIII DO ART. 7.º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 
 
 
 
 

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 

9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos. 

 
 

Ressalva emprega menores a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz (      ) 
 
 
 

 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 
 
 

 
Local,                     de                                                         de           . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Assinatura e carimbo do CNPJ)
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 001/2020 
 
 
 

ANEXO IV 
 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
 

 
Prefeitura Municipal de Santa Brígida, Setor de Licitações 
Praça Pedro Batista, S/N, Centro, Santa Brígida/BA tel: (75) 3698-2151, Ramal 208, 
CEP: 48.570-000 

 

Em  atendimento  à  determinação  do  Edital,  em  seu  subitem  11.2.3.10,  declaramos,  sob  as 

penalidades  cabíveis,  que  inexiste  qualquer  fato  impeditivo  da  habilitação  de  nossa  empresa 

para apresentar proposta na licitação em referência. 

 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. 

Local e data 

Carimbo, nome e assinatura do Representante Legal. 

Carteira de Identidade (Nº e Órgão Expedidor) 

Endereço 

CEP
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 001/2020 
 
 
 

ANEXO V 
 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

(Identificação   completa   do   representante   da   licitante),   como   representante   devidamente 

constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado Licitante, para fins do 

disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do Edital), declara, sob as 

penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
(a)  A  proposta  apresentada  para  participar  da  (identificação  da  licitação)  foi  elaborada  de 

maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial 
ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
(b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) 
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 

(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
(c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da 

referida licitação; 
 
(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não 

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto 

da referida licitação; 
 
(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não 

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 

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

 

 
 

Cidade - UF,              de                                              de . 
 
 

(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa) Observações: 

Esta declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e assinada 
pelo seu representante legal ou mandatário.
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO –  Nº 001/2020 

 

ANEXO VI  

MINUTA DO CONTRATO 
 

 
CONTRATO Nº XXX/2020 

 
CONTRATO       ADMINISTRATIVO       QUE      ENTRE      SI 
CELEBRAM     O     MUNICÍPIO     DE     SANTA BRIGIDA, 
ATRAVÉS        DO        FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, E A 
EMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
O Fundo Municipal de Saúde do Município de Santa Brígida, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 

sob o nº. 11.107.939/0001-76, com  sede  a  Avenida Rui Barbosa S/N, Centro, Santa Brígida/BA,  doravante  

denominado  CONTRATANTE,  e neste ato representado pela Secretária de Saúde a Sra. Elisângela da Silva, 

residente na Praça Raimundo Santana Gomes, Nº138, centro,  nesta  cidade,  inscrito  no  CI  nº  1204883-SSP/SE

  e CPF nº 933.132.255-00, e a empresa 
 

e  neste  ato  representada  por                                       _ 

 

, doravante denominada CONTRATADA, 
 

,  resolvem  celebrar  o  presente  Contrato,  com
 

base no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº__/   _, que se regerá pelas cláusulas e condições aqui estabelecidas e 

pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

   

1.1.  :  Aquisição de 03(três) veículos de passageiro tipo passeio, 01 (uma) mini van, 01 (uma) van e 01 (um) micro-

ônibus zero km, para transporte sanitário e estruturação da frota do município para atender as ações da atenção básica, 

conforme convenio nº 017/2020. Conforme planilha de especificação em anexo. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO 

 
2.1. A entrega deverá ser de até 90 (noventa) dias, após o recebimento da autorização de fornecimento; 
Deverá ser verificada a equivalência do automóvel entregue com as especificações contidas no Edital e seus Anexos; 
2.2.   Detectando-se   alguma   anormalidade   como   defeitos,   falhas   ou   imperfeições   no   automóvel,   estes   serão 

relacionados e entregues à licitante vencedora para adoção das medidas cabíveis a fim de sanar os problemas; 
2.3.  A  aceitação  do  produto  somente  será  efetuada  após  ter  o  mesmo  considerado  satisfatório  pela  Comissão  de 

Recebimento  designada  especialmente  para  este  fim,  sendo  que  a  não  observância  destas  condições  implicará  

na não aceitação dos mesmos, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente; 
2.4.  Os  veículos  deverão  ser  entregues  na  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  na  Avenida Rui Barbosa s/n, CENTRO; 
2.5. A entrega dos veículos será fiscalizada por servidor designado pela Secretaria solicitante, permitida a assistência de 

terceiros; 
2.6. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem  reduz a responsabilidade da 
contratada por qualquer inconsistência; 
2.7.  As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem  a  competência  do  fiscal  deverão  ser  solicitadas  à Procuradoria 
Jurídica do Município, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE
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Dá-se ao objeto previsto na Cláusula Primeira, o preço total de R$ xxxxxxx,xxx (xxxxxxxxxxxxx) 

 
3.1. A CONTRATADA será paga em moeda corrente no Brasil; 
3.2.  O  pagamento  devido  à  contratada  será  de  até  30  (trinta)  dias,  através  de  crédito  em  conta  corrente  por  ela 

indicada, uma vez atestada pela Sec. de Saúde a Nota Fiscal/Fatura emitida, no prazo, valor e condições estabelecidas 

no contrato, não sendo admitida outra forma de pagamento; 

3.3.  O  pagamento  devido  somente  será  realizado  após  o  atesto  do  adimplemento  da  obrigação  da  CONTRATADA 
 

pela Fiscalização do Contrato; 
 

3.4.  O  processo  de  liquidação  e  pagamento  do  preço  contratado  deverá  ocorrer  no  prazo  de  até  30  (trinta)  dias,  

a contar da apresentação pela CONTRATADA do documento de cobrança legalmente exigível; 

3.5.  O  pagamento  será  limitado  aos  volumes  e  montantes  financeiros  previamente  expressos  nas  Ordens  de 
 

Serviços; 
 

3.6.  Na  ocorrência  de  necessidade  de  providências  complementares  por  parte  da  CONTRATADA,  o  decurso  do 

prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso 

em que não será devida atualização financeira; 

3.7.  Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  CONTRATADA  enquanto  pendente  de  liquidação  qualquer  obrigação 

financeira  que  lhe  for  imposta  em  virtude  de  penalidade  ou  inadimplência  sem  que  isso  gere  direito  a  reajuste 

depreço; 

3.8.  Os  preços  serão  firmes  e  irreajustáveis  pelo  período  de  12  (doze)  meses,  salvo  se  houver  prorrogação  do 

Contrato,  a  Administração  poderá  aplicarcomo  índice  para  efeito  de  cálculo  o  Índice  Nacional  de  Preços  ao 

Consumidor - INPC, ou qualquer outro índice a ser adotado pelo Governo Federal. 
3.9.  Porém,  ocorrendo  desequilíbrio  econômico  financeiro  do  contrato,  o  comprador  poderá  restabelecer  a  relação 

pactuada, nos termos do artigo 65, inciso II, letra d, da Lei Federal n.°8.666/93, mediante comprovação documental e 

requerimento expresso da contratada 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA 

 
4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta dos recursos previstos no orçamento para o 

exercício de 2020 da Secretaria Municipal de Saúde, na seguinte dotação orçamentária: 

  Unidade Gestora: 02.11.01 – Fundo Municipal de Saúde; 
 

Projeto/Atividade:. 1.111 – Ampliação das Ações de Saúde; 

                              2.111 – Manutenção das Ações de Atenção Integral a Saúde 
 

Classificação da Despesa: 40.90.52 – Equipamentos e Material Permanente; 

Fonte de Recurso: 023 – Convênio - Saúde 
  
                                                           02 – Saúde 15% 
 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

 

5.1.  Aplicam-se  ao  presente  Contrato,  e  especialmente  aos  casos  omissos,  as  disposições  da  Lei  Federal  nº. 
8.666/93,  bem  como  a  Lei  Federal  nº.  10.520/02,  Decreto  Federal5.450/2005,Decreto  Federal  10.024/2019  E  Lei 
Complementar nº 123/06, alterada pela LC nº147/2014. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 

 

 

6.1.  Os tributos e demais incidências decorrentes deste Contrato serão de responsabilidade do contribuinte de direito 

definido na legislação fiscal. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 

 

7.1. A CONTRATADA é considerada para todos os fins e efeitos jurídicos como única e exclusiva responsável pelas
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obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias  relativas  aosprofissionais  utilizados  na  execução  dos  

serviços  objeto  do presente Contrato, permanecendo o CONTRATANTE isento de toda e qualquerresponsabilidade. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

 
8.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições do art. 77 e 

demais artigos da Lei 8.666/93. 
 

8.1.1. O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da 
Lei 8.666/93. 

 
8.1.2.  Nas  hipóteses  de  rescisão  com  base  nos  incisos  I  a  VIII  do  art.  78  da  Lei  8.666/93,  não  cabe  ao  

contratado direito a qualquer indenização. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

 

 

A  CONTRATADA  sujeitar-se-á,  no  caso  de  cometimento  de  infrações  ou  inadimplemento  de  suas  obrigações,  às 

penalidades previstas na Lei 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei 

8.666/93 na sua atual redação, sem prejuízo das demais cominações legais, em especial aseguinte: 

§ 1º. A Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, impedirá a pessoa física ou 

jurídica  de  participar  de  outras  licitações  ou  contratações,  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da 

apenação ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida  sempre  que  a  CONTRATADA  ressarcirem  a  Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e  depois  de 

decorrido o prazo da sanção aplicada; 

 

Sanções Administrativas: 

a)    Será  aplicada  multa  de  até  0,5%  (cinco  décimos  por  cento)  do  valor  a  ser  pago  no  mês  correspondente,  

por manter empregado sem qualificação para executar os serviços solicitados; 

b)    Multa   de   até   0,5%   (cinco   décimos   por   cento)   ao   mês   correspondente,   não   substituir   imediatamente,   

o profissional  que  seja  considerado  inapto  para  os  serviços  contratados,  seja  por  incapacidade  técnica,  atitude 

inconveniente  ou  que  venha  a  transgredir  as  Normas  Disciplinares  da  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento 

Social; 

c)    Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês correspondente, acumular 3 (três) advertências no período de 6 

(seis)meses; 

d)    Multa de até 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês correspondente, deixar de realizar transferência completa dos 

conhecimentos empregados na realização dos serviços contratados; 

e)    Multa  de  até  10%  (dez  por  cento)  no  mês  de correspondência,  por  suspender  ou interromper, salvo motivo de 

força maior ou caso fortuito, os serviçossolicitados; 

f)     Multa de até 10% (dez por cento) no mês de correspondência, ausência no preposto no local de trabalho durante 

horário deexpediente; 

g)    Multa  de  até  10%(dez  por  cento)  ao  mês  correspondente,  acumular  5  (cinco)  advertências  no  período  de  12 

(doze)meses; 

h)    Multa de até 10%(dez por cento) ao mês correspondente, não efetuar pagamento de salários, seguros, encargos 

fiscais e sociais, bem como quaisquer despesas diretas ou indiretas relacionadas à execução do Contrato; 
 

i)      Multa de até 10% (dez por  cento)  ao mês correspondente, deixar  de realizar  transição plena  do  Contrato,  com 

total transferência de conhecimento;
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j)      Multa  de  até  10%  (dez  por  cento)  ao  mês  correspondente,  na  hipótese  de  

descumprimento  da  Garantia deserviços; 

k)    Multa de até 20% (vinte por cento) a ser no mês correspondente, na hipótese de rescisão por inexecução total 

doContrato; 

§ 2º. As  multas  aplicadas, nos  termos das  Sanções  Administrativas, deverão ser  pagas  espontaneamente no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento de materiais, após prévio 

processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério do 

CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA– DO TÉRMINO DAS OBRIGAÇÕES 

 

 

10.1.   As obrigações aqui contratadas se exaurem, relativamente ao CONTRATANTE, pelo pagamento entrega dos 

materiais, relativamente à CONTRATADA, pela entrega e aceitação definitiva do objeto deste contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

 

 

11.1.   O   presente   Contrato   não   poderá   ser   objeto   de   cessão   ou   transferência,   no   todo   ou   em   parte,   pela 
 

CONTRATADA. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS 
 

 

12.1. Cabe ao CONTRATANTE, a seu critério e através da Secretaria Municipal de Saúde –  exercer ampla, irrestrita e 

permanente fiscalização de todas as fases de execução dos serviços contratados, bem como lançar impugnação   escrita  

ou   verbal   quando  estes   forem   realizados   em   desacordo  com   as   especificações   técnicas estabelecidas; 

12.2.  A  CONTRATADA  declara  aceitar  integralmente,  todos  os  métodos  e  processos  de  inspeção,  verificação  e 

controle a serem adotados peloCONTRATANTE; 

12.3. A fiscalização do CONTRATANTE transmitirá à CONTRATADA as determinações que julgar necessárias; 
 

12.4.  A  fiscalização  por  parte  do  CONTRATANTE  não  exime  nem  reduz  a  responsabilidade  da  CONTRATADA  

no cumprimento dos seusencargos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

 

 

13.1.O  presente  Contrato  será  publicado  de  forma  resumida  na  Imprensa  Oficial  às  expensas  da  

CONTRATANTE, conforme dispõe o parágrafo único do art.61 da Lei nº. 8.666/93. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA –  DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 

 

14.1. A presente avença se acha vinculada, para todos efeitos legais, ao Edital de Pregão Eletrônico n° XXX/2020 e 

seus Anexos, referentes ao processo n° 1150/2020. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

 

 

15.1.Fica  designado  o  foro  da  Comarca  de  Paulo  Afonso  -BA,    para  julgamento  de  quaisquer  questões  judiciais 

resultante desse Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.



PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SANTA BRIGIDA  -  BA 
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

COMISSÃO  PERMANENTE  DE  LICITAÇÃO 

 

 

 

15.2. E por estarem  assim, justas e contratadas, assinam  as partes contratantes, diante das 

testemunhas abaixo, o presente instrumento contratual em 03 (três) vias de igual teor. 

 
 
 

Santa Brígida,        de           de           . 
 

 
 
 
 
 

Elisângela da Silva 
Secretária Municipal de Saúde 

 
 
 

 
_______________________________ 

Contratada 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

 

CPF nº   

 

 
TESTEMUNHAS:                                                                            CPF nº   
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO –  Nº 001/2020 
 

 

ANEXO VII 
 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÂO DE ANUÊNCIA AOS TERMOS DO EDITAL 
 
 
 
 
 

 
  ,   inscrita   no  CNPJ   nº                                 ,   por   intermédio   de   seu 

representante legal o(a) Sr(a)                                           , portador(a) da Carteira de Identidade nº e  

do CPF nº                                      ,  DECLARA,  para os devidos fins, que tem  conhecimento e aceita  

os  termos  do  Edital  e  seus  anexos  e  compromete-se  a  cumprir  integramente  as  e exigências    

nele    estabelecidas,    assumindo    inteira    responsabilidade    pela    veracidade    e autenticidade  

de  todos  os  documentos  e  informações  prestadas  pela  empresa,  prepostos  ou procuradores, 

bem como pela correção e suficiência da proposta apresentada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Local,                       de                    de  2020. 
 
 
 
 
 
 
 

Representante legal 
 

RG nº 

CPF nº 


