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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO,100 -CENTRO, CEP: 65.468-000

TERMO DE ABERTURA DE PROCES

ATOES DO NORTE / MA

pFsoc.28P©12:fJ2J_

Em 28 de outubro de 2021, procedeu-se a abertura do Processo Administrativo n° 2810002/2021, que tern por objeto Aquisicao de Ambulancia

Tipo A - Simples Remocao Tipo Furgoneta, destinado a atender as ne-

cessidades da Secretaria Municipal de Sadde de Mat6es do Norte MA. Com este fim e para constar, eu, Bruna Sousa Silva, lavrei o presente termo que vai por mim assinado.

Mat6es do Norte/MA, 28 de outubro de 2021.

_fo4u ckft44fu c;ieofcL
Bruna Sousa Silva
Setor de Protocolo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO,100 -CENTRO, CEP: 65.468-000
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SOLICITACA0 DE DESPESA
Ao Senhor
Raimundo Daniel dos Santos Lima

Departamento de compras
Senhor,
Encaninho a Vossa Senhoria nossa solicitagao de despesas para que seja realizado as devidas providencias, com vistas a realizagao de procedimento licitat6rio, tendo por objeto Aquisicao

de Ambulancia Tipo A - Simples Remocao Tipo Furgoneta, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sadde de Mat6es do Norte - MA, de acordo com as informap6es
em Anexo.

A Secretaria Municipal de Satde, justifica que a presente aquisigao se faz necessaria devido

a

a necessidade de atender a demanda do Centro de Sadde do Municipio no que conceme ao atendimento de pacientes e buscando sempre melhorar o acesso da populapao as politicas de satide pdblica dentro do municipio de Mat6es do Norte/MA, e quando necessdrio, realizar remog6es com conforto e seguranga de pacientes para os hospitais da capital e outros municipios do Estado do Maranhao, visa a aquisicao de ambulancia para o atendimento da demanda, devido a escassez de ambulancia adequadas para suprir as necessidades dos usudrios do Sistema Unico de Sadde -SUS.

Mat6es do Norte - MA, 29 de outubro de 2021.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO,100 -CENTRO, CEP: 65.468-000

ANEX0 I - ESPECIFICACOES E QUANTIDADES DOS PRODUTOS
ITHM

DESCRICAO
Ambu]ancia Tipo A - Simples Remocao Tipo Furgoneta
Veiculo furgoneta original de fabrica, 0 kin, adaptado para
AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO. A estrutura da cabine e da carroceria sera original, construida em ago ou monobloco. Chassi: Comprimento total de, no mfnimo, 5,140 mm;
distancia entre os eixos de, no minimo, 3.200 mm; Altura Intema minima do salao de atendimento de 1.300 mm. Motorizagao: Dianteiro; 4 cilindros, combustivel diesel, potencia
minima de 114 cv; tanque de combustivel com capacidade
minima de 69 1itros. Sistema de freio com Sistema ABS nas

1

UNIDADE
I

MATOPROCFLS.

pleto, minimo 3 L. Sistema de radio-comunicagao em contato
permanente com a central reguladora. Na regiao da bancada,
devera existir uma rdgua e possuir: flux6metro, umidificador

para 02 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrao ABNT. Conex6es IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatizacao do

S DO NORTE / MA
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quatro rodas; Air-Bag para os ocupantes da cabine. Diregao
assistida Hidrdulica e/ou E16trica. Equipado com todos os
equipamentos de s6rie nao especificados e exigidos pelo
CONTRAN. Adaptagao: Altura intema do veiculo deve ser
original de fabrica. 0 pneu estepe nao deve ser acondicionado
no salao de atendimento. Sistema E16trico deve ser original do
veiculo, com montagem de bateria de no m{nimo 60 Ah do
tipo sem manutencao, minimo 12 volts. 0 Sistema el6trico
dimensionado para o emprego simultaneo de todos os items
especificados do veiculo e equipamentos, quer com a viatura
em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no
altemador, fiapao ou disjuntores. As tomadas el6tricas deverao
manter uma distancia minima de 31 cm de qualquer tomada de
Oxigenio. A ilumina9ao do compartimento de atendimento
deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, devera ser feita por no
minimo 4 luminarias, instaladas no teto, em base estampada Unidade
em alumino ou injetada em plastico em modelo LED. A iluminagao extema devera contar com holofote tipo farol articulado
regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com
acionamento independente e foco direcional ajustavel 1800 na
vertical. Devera possuir 1 sinalizador principal do tipo barra
linear ou em formato de arco ou similar, com m6dulo dnico; 2
sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com
frequencia minima de 90 flashes por minuto, quando acionado
com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar urn dos
conceitos de Led. Laudo que comprove o atendiment o a norrna SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos
ensaios contra vibragao, umidade, poeira, corrosao, deformagao e fotometria classe 1, para o Sinalizador Luminoso Frontal
Principal. Sinalizador actistico com amplificador de potencia
minima de loo W RMS @13,8 Vcc, minimo de 3 tons distintos; Sistema de megafone com ajuste de ganho e pressao sonora a 1 metro de no mfnimo 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que
comprove o atendimento a norma SAE J1849, no que se refere
a requisitos e diretrizes mos Sistemas de sirenes eletr6nicas
com urn tinico autofalante. Sistema portatil de oxigenio com-

QUANTIDADE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO,100 -CENTRO, CEP: 65.468-000

salfo devera permitir o resfriamento/aquecimento. 0 compartilhamento do motorista devera ser fomecido com o sistema
original do fabricante do chassi ou homologado pela fabrica
para ar condicionado, ventilapao, aquecedor e desembagador.
Para o compartilhamento do paciente, devera ser fomecido
original do fabricante do chassi ou homologado pela fabrica
urn sistema de Ar Condicionado, com aquecimento e ventilagao tipo exaustao lateral mos termos do item 5.12 da NBR
14.561. Sua capacidade t6rmica devera ser com minimo de
15.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retratil,
com no minimo 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira
voltada para frente; com p6s dobrdveis, sistema escamoteavel;

provida de rodizios, 3 cintos de seguran9a fixos, que permitam
perfeita seguranga e desengate rapido, suporta peso minimo de
100 Kg e acompanham colchonete. Deverao ser apresentados:
Autorizapao de Funcionamento de Empresa do Fabricante e
Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia
de 24 meses. Ensaio atendendo a norma ABNT NBR
14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laborat6rio devidamente credenciado. As paredes intemas, piso e a divis6ria
deverao ser em plastico reforgado com fibra de vidro laninadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguivel, ambos com espessura minima de 3mm, moldados conforme geometria do veiculo, com a protegao antimicrobiana, tomando a
superficie bacteriostatica. 0 balatstre devera ter 2 pega-mao
no teto do saiao de atendimento. Ambos posicionados pr6ximos as bordas da maca, sentido traseira-frente do veiculo.
Confeccionado em aluminio, com 3 pontos de fixagao no teto,
instalados sobre o eixo longitudinal do comprimento atrav6s
de parafusos e com 2 sistema de suporte de soro deslizavel,
devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro e plasma. Armario superior para objetos, em urn s6 lado da viatura,
em ABS auto-estinguivel, ou PRFV (plastico resistente de
fibra de vidro) ou compensado naval revestido intema e externamente em material impermeavel e lavavel (formica ou similar). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a
abertura espontanea das mesmas durante o deslocamento. A
distribuigao dos m6veis e equipamentos no salao de atendimento deve prever: Dimensionar o espago intemo, visando
posicionar, de forma acessivel e pratica, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento as
vftimas. Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veiculo,
composto por cruzes e palavra Ambulancia no cap6, vidros
laterais e traseiros, bern como, as marcas do Governo Federal,
SUS e Minist6rio da Sadde

Mat6es do Norte -MA, 29 de outubro de 2021.
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Em conformidade com a lnstrucao Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021.
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Item 1 : AMBULANCIA TIPO A -SIMPLES REMOQAO, TIPO FURGONETA

PRECO
PRECOS /

QUANTIDADE

3/30

1

Preco Compras

1

TOTAL

PERCENTUAL
ESTIMADO

ESTIMAD0

PPOPOSTAS

Governamentais

PF]EC0

CALCULAD0

Pis 256.696,67

Pis 256.696,67 (un)

0rgao Pdblico

ldentificac50

PREFEITUBA MUNICIPAL DE TEBPA ROXA PB

Nopregao:1172021

RS 256.696,67

Data
Ljcjtacao

Prec°

15/10/2021

PS267.600,00

28/07/2021

P$ 270.000,00

UASG:98792l

2

PBEFEITUPA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA

Nopregao:142021
UASG:980510

RS 268.800,00

Valor Unitario

Data
Identifica¢ao

::eb:,°co
i

®

Orgao pdblico
24175

MUNicipio DE BAMBur;MG

Licitacao
14/06/2021

Preco
BS232.490,00

Pis 232.490,0o

Valor Unitario

Mediana dos Precos Obtidos: RS 267.600,00

Valor Global:

RS 256.696,67

Detalhamento dos ltens

|E
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C6digo Validaeao: Jxlk08783RmxsDIOcgsdM497CgoMfb520vR13sl 999oACOMeQnc13GPF87JRyKut
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=Jxlk08783RmxsDIOcgsdNIg7CgoMfb520vR13sl999oACOMeQnc13GPF87JRysu{
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Quantidade
1 unidade

bservac5o

Descric5o
ambulancia tipo a -simples remoc5o tipo furgoneta -verculo furgoneta original de fabrica, 0 k

s remc7cao. a estrutura da cabine e da carroceria sera original, construida em aco ou monobloco. chassi: comprimento total de, no

minimo, 5,140 mm; distancia entre os eixos de, no mfnimo, 3.200 mm; altura interna mfnima do salao de atendimento de 1.300 in
in. motorizac5o: dianteiro; 4 cmndros, combustivel diesel, potencia mrnima de 114 cv; tanque de combustivel com capacidade mfni

rna de 69 litros. sistema de freio com sistema abs nas quatro rodas; airbag pare os ocupantes da cabine. direcao assistida hidraul
ica e/ou eletrica. equipado com todos os equipamentos de serie n5o especificados e exigidos pelo contran. adaptac5o: altura inter

na do vefculo deve ser original de fabrica. o pneu estepe nao deve ser acondicionado no sal5o de atendimento. sistema eletrico de
ve ser original do velculo, com montagem de bateria de no minima 60 ah do tipo sem manutenc5o, mfnimo 12 volts.

RS 267.600,00

Preco (Compras Governamentais) 1 : Mediana das Propostas lniciais
lnc. I Art. 5° da lN 65 de 07 de Julho de 2021

6rgao:

Data:

PPIEFEITUBA MUNICIPAL DE TEPIPIA BOXA PB

Objeto: Aquisi9ao de 02 (dais) verculos Van Transformadas em Ambulancias, Zero

15/10/202109:00

Modalidade: Pregao Eletr6nico

Quil6metro, Cambio Manual com 06 (seis) velocidades, Combustivel Diesel

SRP:

NAO

Ano/Modelo 2021/2021 ou Superior, para a Secretaria Municipal de Saude, desta ldentificac5o: N°Pregao:1172021 / UASG:98792l
Municipalidade..

Lote/Item: /2

Descricao: Ambulancia -VEICULO VAN TBANSFORMADA EM AMBULANCIA; 0 (ZEBO) KM.

Ata: LinkAta

CAMBIO MANUAL COM 6 VELOCIDADES; COMBUSTivEL DIESEL; TET0 ALTO;

Adjudicacao:

15/10/202110:34

COM MOTOBIZACAO MINIMA DE 125 CV; ABO 16; COPI SOLIDA BBANCA;

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

VIDPOS ELETBICOS; TBAVAS ELETPllcAS; AB CONDIcloNADO PAPA PACIENTE

a

br

E MOTOPISTA; FPIElos ABS; AIB BAG; PIADIO MP3 COM CONEXAO USB;
CILINDR0 DE 0XIGENIO DE 16 LITB0S; SIBENE ELETPl6NICA QUATPIO TONS;

Quantidade: 1

COM DUAS MACAS PIETBATEIS EM TUBO DE ALUM/Nlo PAPA TPIANSFERENCIA
DE PACIENTES COM NO M`NIM01,95 M DE COMPPllMENTO, SUpoflTANDO

Unidade: Unidade
UF:

PB

CABGA MINIMA DE 145 KG, ENCOSTO BEGULAVEL EM 6 POSIC6ES QUE
VABIAM DE 0 A goo, CONTENDO DOIS CINTOS DE SEGUPANCA TIPO

AUTOMOTIV0 CONFECCIONADO EM NYLON COM TPAVAS BAPIDAS; DUAS

MACAS PIGIDAS; ASSENTOS E CINTOS DE SEGUPANCA PARA TBES
PASSAGEIBOS NO COMPABTIMENTO DO PACIENTE; ESTB0MBOS NOS FAPOIS
E LANTERNA TPIASEIBAS; FABOIS DE NEBLINA; SIBENE DE PIE; APIMABlo

COMPENSADO F`EVESTID0 EM FOPIMICA TEXTUBIZADA E JANELAS EM

ACB'LIC0 COM DIMENS6ES 30 CM(A)X 60 CM(C) X 30 CM (P); SUPOBTE PAPIA
SOBO E PEGA MAO SEMI EMBUTIDO; LAYOUT EM VINIL AUTOADESIV0 NAS
LATEBAIS, FPIENTE E TPIASEIBA; ILUMINACA0 lNTEPINA EM LED 12V; PAINEL DE

CONTF}OLE INSTALADO EM LOCAL DE FACIL ACESS0 COM 03 TOMADAS DE
110V, BEGUA DE OXIGENlo DE 3

a

Valor da Proposta lnicial

CNPJ

Razao Social do Fornecedor

36.325.672/0001 -14

R & K COMEBclo E SERVICOS DE ADAPTACOES DE VEICULOS LTDA.

RS 264.000,00

77.396.810/0001 -33

FIPAL DISTPIBUIDOBA DE VEICULOS LTDA

Pis 264.goo,00

19.180.210/0001 -37

M V AZEBEDO COSTA & CIA LTDA

BS 266.000,00

22.310. 550/0001 -40

a & F VEICuLOS ESPECIAIS LTDA

pS 267.000,00

20.351.700/0001 -38

VPIO SOLUCOES SEPIVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIPIELI

RS 267.000,00

24.443.568/0001-45

MP COMEBCIO E EQUIPAMENTOS EIBELl

RS 267.000,00

03.093.776/0001-91

MANUPA COMERclo DE EQUIPAMENTOS E FERBAMENTAS EIBELI

RS 267.000,00

20.306.945/0001 -43

HOBuS COMEBCIAL E SERVICOS LTDA

RS 267.500,00

31.370.642/0001 -06

FACCIO & CIA LTDA

BS 267.600,00

30.105.413/0001 -00

IPI MOBILIDADE COBPOBATIVA LTDA.

Pis 267.600,00

38.151.168/0001 -70

FDRC LICITACOES E SERVICOS LTDA

P$ 267.600,00

04.675,147/0001-32

OPEN VEICULOS LTDA

RS 267.600,0o

37.532.344/0001-51

FBP MAQUINAS E EMPPEENDIMENTOS LTDA.

BS 267.666,00

38.120.508/0001-04

G10 TBANSFOPIMADOBA, COMEPICIO E SERVICOS LTDA

PS 267.666,00

06.911.404/0001 -13

SOLUCA0 PLANEJAMENTO E COMEBCIO EIBELI

BS 267.666,65

35.457.127/0001 -19

MABELE COMEPICIO DE VEICULOS EIPIELI

BS 267.666,67

16.850.663/0001 -35

J. C. a. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -EIPIELl

RS 267.666,67

* VENCEDOB *
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C6digovalidaeao:Jxlk08783RmxsDIOcgsdM497CgoMfb520vR13sl999oACOMeQnc13GPF87JRyKut
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=Jxlk08783RmxsDIOcgsdNIg7CgoMfb520vR13sl999oACOMeQnc13GPF87JRysut
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roposta lnicial

Razao Social do Fornecedor

CNPJ
36.374.273/0001-43

Pis 350.000,00

lNOVACAO DISTBIBUICAO E COMEBclo LTDA

FIS 270.000,00

Pre¢o (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas lniciais
lnc. I Art. 5o da lN 65 de 07 de Julho de 2021

6rg5o:

Data: 28/07/2021 09:00

PBEFEITUBA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA

Modalidade: Pregao Eletr6nico

Objeto: Contrataeao de empresa para fornecimento de ve/culo Okm (zero quilometro),

primeiro emplacamento para atendar o Fundo Municipal de Saude de Santa

SRP:

Cecrlia/PB, conforme n° da proposta: 08698.105000/1210-01..

NAO

ldentificac5o: N°Pregao:142021 / UASG:980510

Descricao: Ambulancia -Ambulancia Tipo A -Simples Plemocao Tipo Furgoneta -Verculo

Lote/Item: /1

furgoneta original de fabrica, 0 kin, adaptado para AMBULANCIA SIMPLES

Ata: Link Ata

BEMOCAO. A estriitura da cabine e da carroceria sera original, construlda em aco
Adjudicac5o:

13/08/202110:20

Homologac5o:

13/08/202110:21

ou monc>bloco. Chassi: Cc>mprimento total de, no minimo, 5,140 mm; distancia

entre os eixos de, no mrnimo, 3.200 mm; Altura lnterna minima do salao de
atendimento de 1.300 mm. Motorizac5o: Dianteiro; 4 cilindros, combustivel diesel,

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov
.br

potencia mrnima de 114 cv; tanque de combustivel com capacidade mlnima de
69 litros. Sistema de freio com Sistema ABS nas quatro rodas; Airbag para os
ocupantes da cabine. Direcao assistida Hidraulica e/ou Eletrica. Equipado com

todos os equipamentos de serie nao especificados e exigidos pelo CONTBAN.

a

Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF:

PB

Adaptacao. Altura interna do ve`culo deve ser original de fabrica. 0 pneu estepe

nao deve ser acondicionado no salao de atendimento. Sjstema E16trico deve ser
original do vei'culo, com montagem de bateria de no mrnimo 60 Ah do tipo sem
manutencao, mlnimo 12 volts.
CatMat: 48518 -AMBULANCIA

CNPJ

Valor da Proposta lnicial

Razao social do Fornecedor

35.715.234/0008-76

P$ 260.000,00

FIOBI VEICOLO S.A

* VENCEDOB *

07.975.278/0001-23

BS 280.000,00

CUSTOMIZAB COMEBCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA

RS 232.490,00

Pre?o (Outros Entes PLlblicos) I : Media das Propostas lniciais
Ire.11 Art. 5° da lN 65 de 07 de Julho de 2021

6rg5o:

MUNICIplo DE BAMBU'/MG

Objeto: Aquisic5o de uma ambulancia tipo A, conforme proposta do Minist6rio da Sai]de

a

n° 21505.9660001 /1200-01, Portaria n° 966 de 24/04/2020, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Sai]de.

Descricao: Vefculo furgoneta original de fabrica -Veieulo furgoneta original de fabrica, 0

kin, adaptado para ambulancia simples remocao. A estrutura da cabine e da

Data: 14/06/202109:00
Modalid@de: PPIEGAO ELE"6NICO

splp: NAO

ldentificac5o: 24175

Lote/Item: 1/1
Ata: LinkAta

carroceria sera original, construi`da em aco ou monobloco. Chassi: comprimento
total de, no m`nimo, 5,140 mm; distancia entre os eixos de, no mrnimo, 3.200 mm;
altura interna mi'nima do salao de atendimento de 1.300 mm. Motoriza?5o:

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 1

dianteiro; 4 cilindros, combustivel diesel, potencia mfnima de 114 cv; tanque de

Unidade: Unid

combustivel com capacidade minima de 69 litros. Sistema de freio com sistema

UF:

MG

ABS nas Quatro rodas; air-bag para os ocupantes da cabine. Direc5o assistida

hidr5ulica e/ou el6trica. Equipado com todos os eciuipamentos de serie n5o
especificados e exigidos pelo Contran. Adaptacao: altura interna do verculo deve

ser original de fabrica. 0 pneu estepe nao deve ser acondicionado no salao de

atendimento. Sistema eletrico deve ser original do vefculo, com montagem de

bateria de no mrnimo 60 ah do tipo sem manutenc5o, mlnimo 12 volts. 0 sistema

eletrico dimensionado para o emprego simultaneo de todos os itens
especificados do velculo e equipamentos, quer com a viatura em movimento quer
estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador. fiac5o ou disjuntores. As

tomadas el6tricas deverao manter uma distancia mfnima de 31 cm de qualquer
tomada de oxigenio. A iluminac5o do compartimento de atendimento deve ser de
2 tipos: natural e artificial, devera ser feita por no in/nimo 4 lumin6rias, instaladas

no teto, em base estampada em alumino ou injetada em plastico em modelo led.
A iluminac5o externa devera contar com holofote tipo farol articulado regulado

manualmente na Darte traseira da carroceria, com acionamento independente e

iE]
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foco direcional ajustavel 180° na vertical. Devera possuir 1 sinalizador principal

do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com m6dulo i]nico; 2

sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com frequencia mrnima
de 90 flashes por minuto, ciuando acionado com lente injetada de policarbonato.

Podendo utilizar urn dos conceitos de led. Laudo que comprove o atendimento a

norma SAE j575, SAE j595 e SAE j845, no que se refere aos ensaios contra

vibrac5o, umidade, poeira, corrosao, deformacao e fotometria classe 1, para o
sinalizador luminoso frontal principal. Sinalizador acustico com amplificador de

potencia mlnima de loo W BMS @13,8 VCC, mfnimo de 3 tons distintos; sistema

de megafone com ajuste de ganho e press5o sonora a 1 metro de no minimo loo
DB @13,8 VCC; laudo que comprove o atendimento a norma SAE jl 849, no que se

refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletr6nicas com urn i]nico
autofalante. Sistema portatil de oxigenio completo, mrnimo 31. Sistema de

radiocomunicac5o em contato permanente com a central reguladora. Na regiao
da bancada, devera existir uma regua e possuir: flux6m.etro, umidificador para 02

e aspirador tipo venturi, com roscas padrao ABNT. conex5es in/out normatizadas
pela ABNT. A cl.imatizae5o do salao devera permitir o resfriamento/aquecimento.

0 compartilhamento do motorista devera ser fornecido com o sjstema original do
fabricante do chassi ou homologado pela fabrica para ar condicionado,

ventilacao, aquecedor e desembagador. Para o compartilhamento do paciente,

devera ser fornecido urn sistema de ar condicionado, com aquecimento e
ventilac5o tipo exaustao lateral nos termos do item 5.12 da NBPl 14.561. Sua

capacidade termica devera ser com mlnimo de 15.000 btus e unidade

condensadora de teto. Maca retratil, com no minimo 1.goo mm de comprimento,

®

com a cabeceira voltada para frente; com p6s dobraveis. sistema escamoteavel;
provida de rodi'zios, 3 cinto§ de seguranca fixos, que permitam perfeita

seguranca e desengate rapido, suporta peso minimo de loo kg e acompanham
colchonete. Dever5o ser apresentados: autorizacao de funcionamento de

empresa do fabricante e registro ou cadastramentc) dos produtos na Anvisa;
garantia de 24 meses. ensaio atendendo a norma ABNT NBR 14561 /2000 e AMD

Standard 004, feito por laborat6rio devidamente credenciado. As parede§
internas, piso e a divis6ria deverao ser em plastico reforcado com fibra de vidro
laminadas ou acrilonitrila butadieno estireno auto-estinguivel, ambos com

espessura in/nima de 3 mm. moldados conforme geometria do ve/culo, com a
protecao antimicrobiana, tornando a superfrcie bacteriostatica. 0 balaustre

devera ter 2 pega-mao no teto do salao de atendimento. Ambos posicionados
pr6ximos as bordas da maca, sentido traseira-frente do velculo. confeccionado
em aluminio, com 3 pontos de fixacao no teto, instalados sobre o eixo
longitudinal do comprimento atraves de parafusos e com 2 sistema de suporte

de soro deslizavel, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro e
plasma. Armario superior para objetos, em urn s6 lado da viatura, em ABS
autoextingurvel, ou Prfv (plastico resistente de fibra de vidro) ctu compensado

naval revestido interna e externamente em material impermeavel e lavavel

a

(formica ou similar). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a

abertura espontanea das mesmas durante o deslocamento. a distribuic5o dos
m6veis e equipamentos no salao de atendimento deve prever: dimensionar o

espaco interno, visando posicionar, de forma acessrvel e pratica, a maca, bancos,
equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento as vitimas.
fornecer de vinil adesivo para grafismo do ve/culo, composto por cruzes e palavra

ambulancia no cape, vidros laterais e traseiros, bern como, as marcas do
governo federal, sus e minist6rio da satide.

CNPJ

Razao Social do Fornecedor

Valor da Proposta lnicial
Pis 176.000,00

25.240.778/0001-07

ALLMA MOT0B COMEPIclo DE VEICULOS LTDA

07.975.278/0001-23

CUSTOMIZAB COMERclo E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA

BS 200.000,00

36.325.672/0001-14

B & K COMEBclo E SEFMCOS DE ADAPTACOES DE VEICULOS LTDA.

Pis 200.000,00

03.093.776/0001-91

MANuPA COMEPclo DE EQUIPAMENTOS E FERPIAMENTAS EIPIELl

* VENCEDOP *

30.262.049/0002-64

CLJ VEICULOS EIBELl

01.654.749/0001-15

STBADAVEICULOS E PECAS LTDA

21.380.013/0001-03

FAV0BITA COMEPCIO E SEBVICOS LTDA

31.479.773/0001-26
20.351.700/0001-38

E|

BELISACOMERclo E SERVICOS LTDA
VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI

PIS 209.900,00

pS 215.000,00
RS 235.000,00

BS 250.000,00
PIS 250.000,00

PIS 289.000,00

5?I:t6rj`°, 9:_I:99_n°n9!,:^3.0,/J9|2£?.|£,`j|°^8:£3,(;Fi3:..`^8,213!£L£)a.1 a.a^ArriMannriQr.DFa7 lp`l
C6digo Va-lidaeao: Jxlk08783RmxsDIOcgsdM497CgoNIb520vR13sl 999oACOMeQnc13GPF87JRyKut
http://\M^rw.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=Jxlk08783RmxsDIOcgsdM497CgoMb520vR13sl999oACOMeQnc13GPF87JRysut

4/5

CNPJ
16.850.663/0001-35

Plazao Social do Fornecedor
J. C. B. MAQUINAS E EQulpAMENTOS-EIRELl

Valor da Proposta lnicial
Pis 300.000,00

®

a

E
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C6digo Valida9ao: Jxlk08783RmxsDIOcgsdMg7CgoNIb520vR13sl 999oACOMeQnc13GPF87JRyKut
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutonticidade?
token=Jxlk08783RmxsDIOcgsdNIg7CgoMfb520vR13sl999oACOMeQnc13GPF87JRysut
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001 -87
AV. DR. ANT6Nlo SAMPAIO,100 -CENTRO, CEP: 65.468-000

DESPACHO

Ao Senhor
Jenilson Bezerra Neves
Secretfrio Municipal de Sadde

Em.resposta a solicitapao da Secretaria Municipal de Satde, para realizagao
de pesquisas de pregos referente ao Aquisigao de Ambulincia Tipo A - Simples
Remocao Tipo Furgoneta, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Sadde de Matoes do Norte - MA, estanos encaminhando em anexo, relat6rio de

a

pesquisa de precos com seu respectivo mapa de apurapao realizada atrav6s do sistema
do Banco de Pregos.

Mat6es do Norte (MA), em 01 de novembro de 2021.

Raimundo Daniel dos Santos Lima
Departanento de Compras

ZE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTONIO SAIVIPAIO,100 -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE

DESPACHO
Processo Administrativo n° 2810001/2021

Ao
Setor de Contabilidade
Prefeitura Municipal de Mat5es do Norte - MA.

OBJETO: Aquisi€ao de Ambu]ancia Tipo A - Simp]es Remocao Tipo Furgoneta, destinado a
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sadde de Mat6es do Norte - MA Solicito

fi :nofn°t:uai9daa°des::r;roacees:;St£[rccfi:t6dr:o,Dc:tnafoa:: s:a:;::;°6e9:9o=tea:ttgs£°do:::tops:°Cederm°S com a
Valor Total Estimado: R$ 256.696,67 (duzentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa e seis
reais e sessenta e sete centavos).

Mat6es do Norte -MA, 03 de novembro de 2021.

A
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cNpj NO oi.612.831;Oooi-87 SETOR cONTABiL

Ao Ilmo. Sr.

Jenilson Bezerra Neves
Sec. Mum. de Sadde
Mat6es do Norte - Maranhao

Prezado(a) Senhor(a),
Em resposta a solicitapao de disponibilidade orgamentaria o departanento de
contabilidade do municipio de Mat5es do Norte vein diante a Vossa Senhoria se
manifestar da forma que segue:

A

CERTIFICO:
Que revendo a Lei Orgamentdria de n°. 642/2020, aprovada para vigencia no exercicio
financeiro de 2021, verificou-se a existencia de dotagao orgamentdria com
disponibilidade suficiente para atendimento a necessidade apresentada no processo de
licitagao acima mencionado. Conforme Segue:
FUNDO MUN. DE SAUDE:
UNI.ORCAMENTARIA: 1301 Fundo Municipal de Satide
FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.003
PROJ.ATIVIDADE: 1.020 -Aquisigao de Veiculos para atender a Rede Pdblica de Satide
ELEM. DE DESPESA: 4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente

Divisao de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte, Estado do
Maranhao, 03 de novembro de 2021.

a
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE
P 65.468-000
AV. D-R. ANTONlo SAMPAIO,100 -CENTR
CNPJ N° 01.612.831/0001-87 SETOR oNprifeELDO NORTE , MA
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PECLARACAO SOBRE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORCAMENTAB!±
FINANCEIRO

Declaro, para os fins no inciso I do artigo 16 da Lei Complementar n.° 101

de 04 de Maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a estimativa de impacto
orgamentario-financeiro da Aquisieao de Ambulancia Tipo A - Simples Remoeao Tipo

Furgoneta, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude de
Mat6es do Norte - MA, tern indice de comprometimento orgamentario-financeiro de

a

25,62% no elemento de despesa 4.4.90.52.00 -Equipamentos Material Permanente.

Mat6es do Norte/MA, 03 de novembro de 2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES D0 NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NI0 SAMPAIO,100 -CENTR
DO NORTE /

MA

DECLARACA0 DE ADEOUACAO ORCAMENTARIA E FI

Na qualidade de ordenadora de despesas, declaro, para os efeitos do inciso 11 do artigo
16 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relativa a 1.1

Realizagao de pesquisa epidemiol6gica com exanes complementares baseado no guia nacional de vigilancia epidemiol6gica, visando monitorar a ocorrencia das 39 doencas relacionadas no
guia, com foco principal em COVID-19, com aplicagao de exames laboratoriais em domicilio
(HOME CARE) a serem realizados nos moradores da cidade, relat6rio de conclusao impresso e
assinado por todos os responsaveis t6cnicos e disponibilizado em site na internet, com acesso por
meio de login e senha que permita filtrar o conteddo por sexo, idade e cor, ja devendo estar incluso
hospedagem e demais taxas referente ao banco de dados pelo periodo de urn ano e todo o Estudo
Cientifico devera ser entregue por meio de midia digital, possui adequagao organentaria e financei-

®iae]9::DairLe:if9ers98fqe£:i;:drTau(i]5%?.A)eC°mpatfbilidadeComoPlanoPlurianual(PPA)ecoma
Na qualidade de Ordenadora de Despesas, DECLARO, que por se tratar de processo de
contratapao segue abaixo a devida dotagao orgamentaria.
FUNDO MUN. DE SAUDE:
UNI.ORCAMENTARIA: 1301 Fundo Municipal de Sadde
FUNCA0 PROGRAMATICA: 10.301.003
PROJ.ATIVIDADE: 1.020 -Aquisigao de Veiculos para atender a Rede Pdblica de Sabde
ELEM. DE DESPESA: 4.4.90.52.00 -Equipanentos e Material Permanente

Mat5es do Norte (MA), 04 de novembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTONIO SAIVIPAlo -CENTRO, CEP: 65.468-000
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SECRET

DESPACH0
Ao Senhor
Raimundo Daniel dos Santos Lima
Diretor do Departamento de Compras

Nesta

Na qualidade de Ordenador de Despesa, encaninho os autos do Processo
Administrativo n° 2810001/2021 ate aqui realizado para que seja providenciado a

®

elaboragao do Temo de Referencia, tendo por objeto o Aquisicao de Ambu]ancia
Tipo A - Simples Remocao Tipo Furgoneta, destinado a atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Sadde de Mat6es do Norte - MA, de acordo com o disposto
na Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 7.892/2013, Decreto Federal n°
9.488/2018, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, Lei 10.520/2020 e
aplicagao subsididria da Lei 8.666/1993. e alterada pela demais normas pertinentes a
esp6cie.

a
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO,100 -CENTRO, CEP: 65.468-000

TERM0 DB REFERENCIA
1. OBJETO
1.1. Aquisicao de Ambu]ancia Tipo A I Simp]es Remocao Tipo Furgoneta, destinado a atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Sadde de Mat6es do Norte - MA.

2. JUSTIFICATIVA

I

2.1. A Secretaria Municipal de Satde, justifica que a presente aquisicao se faz necessdria devido a
necessidade de atender a demanda do Centro de Sadde do Municipio no que conceme ao atendimento de pacientes e buscando sempre melhorar o acesso da populagao as politicas de sadde pdblica dentro do municipio de Mat6es do Norte/MA, e quando necessario, realizar remoc6es com conforto e seguranga de pacientes para os hospitais da capital e outros municipios do Estado do Maranhao, visa a aquisigao de anbulincia para o atendimento da demanda, devido a escassez de ambulancia adequadas para suprir as necessidades dos usudrios do Sistema Unico de Satide -SUS.

3. VALOR MEDIO
3.1. 0 prego considerado como estimativa para o objeto do presente termo de referencia foi determinado com base em pesquisas de pregos realizada atrav6s do Sistema do Banco de Precos, com
base em tal procedimento foi estimado o valor total de R$ 256.696,67 (duzentos e cinquenta e seis
mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos).

4. HSPHCIFICACOES E QUANTITATIVOS.
ITEM

ESPECIFICACA0 DOS VEicuLOS

UNIDADE

UANT.

V. UNIT.

V. TOTAL

Ambulancia Tipo A - Simples Remocao Tipo
Furgoneta Veiculo furgoneta orig^inal de fabrica, 0 kin, adaptado para AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO. A estrutura da cabine e da
carroceria sera original, construida em ago ou
monobloco. Chassi: Comprimento total de, no
minimo, 5,140 mm; distancia entre os eixos de,
no minimo, 3.200 mm; Altura Intema minima
do salao de atendimento de 1.300 mm. Motorizagao: Dianteiro; 4 cilindros, combustivel diesel, potencia minima de 114 cv; tanque de
combustivel com capacidade minima de 69
litros. Sistema de freio com Sistema ABS nas
01

quatro rodas; Air-Bag para os ocupantes da
cabine. Diregao assistida Hidraulica e/ou E16trica. Equipado com todos os equipamentos de
s6rie nao especificados e exigidos pelo CONTRAN. Adapta9ao: Altura intema do ve{culo
deve ser original de fabrica. 0 pneu estepe nao
deve ser acondicionado no salao de atendimento. Sistema E16trico deve ser original do veiculo, com montagem de bateria de no minimo 60
Ah do tipo sem manutengao, minimo 12 volts.
0 Sistema el6trico dimensionado para o emprego simultaneo de todos os items especificados do veiculo e equipamentos, quer com a

viatura em movimento quer estacionada, sem
risco de sobrecarga no altemador, fiagao ou
disjuntores. As tomadas el6tricas deverao man-

Unidade

01

R$ 256.696,67 R$ 256.696,67
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ter uma distancia minima de 31 cm de qualquer
tomada de Oxigenio. A iluminagao do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos:
Natural e Artificial, devera ser feita por no minimo 4 1uminarias, instaladas no teto, em base
estampada em alumino ou injetada em plastico
em modelo LED. A iluminagao extema deverd
contar com holofote tipo farol articulado regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustavel 1800 na vertical. Devera possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear
ou em formato de arco ou similar, com m6dulo
dnico; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB
na cor vermelha, com frequ6ncia minima de 90
flashes por minuto, quando acionado com lente
injetada de policarbonato. Podendo utilizar urn
dos conceitos de Led. Laudo que comprove o
atendiment o a norma SAE J575, SAE J595 e
SAE J845, no que se refere aos ensaios contra
vibra9ao, umidade, poeira, corrosao, deformagao e fotometria classe 1, para o Sinalizador
Luminoso Frontal Principal. Sinalizador acdstico com amplificador de potencia minima de
100 W RMS @13,8 Vcc, minimo de 3 tons
distintos; Sistema de megafone com ajuste de

ganho e pressao sonora a 1 metro de no minimo
100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o
atendimento a norma SAE J1849, no que se
refere a requisitos e diretrizes mos Sistemas de
sirenes eletr6nicas com urn dnico autofalante.
Sistema portatil de oxigenio completo, minimo
3 L. Sistema de radio-comunicagao em contato

permanente com a central reguladora. Na regiao da bancada, devera existir uma r6gua e possuir: flux6metro, umidificador para 02 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrfo ABNT. Conex6es IN/OUT normatizadas pela ABNT. A
climatizapao do salao devera permitir o resfriamento/aquecimento. 0 compartilhamento do
motorista devera ser fomecido com o sistema
original do fabricante do chassi ou homologado
pela fabrica para ar condicionado, ventila9ao,
aquecedor e desembagador. Para o compartilhamento do paciente, devera ser fomecido ori-

ginal do fabricante do chassi ou homologado
pela fabrica urn sistema de Ar Condicionado,
com aquecimento e ventilagao tipo exaustao
lateral mos termos do item 5.12 da NBR 14.561.

Sua capacidade t6rmica devera ser com m{nimo
de 15.000 BTUs e unidade condensadora de
teto. Maca retratil, com no minimo 1.900 mm
de comprimento, com a cabeceira voltada para
frente; com p6s dobraveis, sistema escamoteavel; provida de rodizios, 3 cintos de seguranga
fixos, que permitam perfeita seguranca e de-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6Nlo SAMPAIO,100 -CENTRO, CEP: 65.468-000
MATOES DO NORTE / MA

sengate rapido, suporta peso minimo de 100 Kg
e acompanham colchonete. Deverao ser apresentados: Autorizagao de Funcionanento de
Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastranento dos Produtos na Anvisa; Garantia de
24 meses. Ensaio atendendo a norma ABNT
NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito

por laborat6rio devidamente credenciado. As
paredes intemas, piso e a divis6ria deverao ser
em plastico reforgado com fibra de vidro laninadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno autoestinguivel, ambos com espessura minima de
3mm, moldados conforme geometria do veiculo, com a protegao antimicrobiana, tomando a
superficie bacteriostatica. 0 baladstre devera
ter 2 pega-mao no teto do salao de atendimento. Ambos posicionados pr6ximos as bordas da
maca, sentido traseira-frente do veiculo. Confeccionado em alumfnio, com 3 pontos de fixagao no teto, instalados sobre o eixo longitudinal
do comprimento atrav6s de parafusos e com 2
sistema de suporte de soro deslizavel, devendo

possuir 02 ganchos cada para frascos de soro e
plasma. Armalio superior para objetos, em urn
s6 lado da viatura, em ABS auto-estinguivel,
ou PRFV (plastico resistente de fibra de vidro)
ou compensado naval revestido intema e externamente em material impermeavel e lavavel
(formica ou similar). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontanea das mesmas durante o deslocamento. A
distribui9ao dos m6veis e equipamentos no sa15o de atendimento deve prever: Dimensionar o
espago intemo, visando posicionar, de foma
acessivel e pratica, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento as vitimas. Fomecer de vinil adesivo p/

grafismo do vefculo, composto por cruzes e
palavra Ambulancia no cap6, vidros laterais e
traseiros, bern como, as marcas do Govemo
Federal, SUS e Minist6rio da Salde

5. FONTE DE RECURSO
5.1. As despesas decorrentes deste Termo de Referencia correrao por conta das seguintes Dotap6es
Organentalias:
FUNDO MUN. DE SAUDE:
UNI.ORCAMENTARIA: 1301 Fundo Municipal de Sadde
FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.003
PROJ.ATIVIDADE: 1.020 -Aquisigao de Veiculos para atender a Rede Pdblica de Sadde
ELEM. DE DESPESA: 4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente

6. FORMA DE FORNECIMENTO:
6.1. Os veiculos ser5o fomecidos de acordo com as solicitap6es requisitadas pela Contratante, devendo os mesmos ser entregues junto a sede desta, ou onde for mencionado nas respectivas Ordens

com&pTrhaomban!rsth%Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.83
S DO NORTE / MA
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO,100 -

de Compra, ficando a Administrapao no direito de solicitar apenas aquela
estritamente necessdria, sendo as despesas com a entrega de responsabilidade da empresa Contratada;

6.2. Os veiculos deverao ser entregues no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da
respectiva Ordem de Compra;

6.3. A Contratada ficara obrigada a trocar, as suas expensas, os vefculos que vierem a ser recusados

por justo motivo, sendo que o ato do recebimento nao importara a sua aceitagao;

6.4. A Contratada devera efetuar as entregas em transporte adequado para tanto;
6.5. 0 recebimento dos veiculos sera efetuado nos seguintes termos:
6.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificagao da conformidade do bern com a especi-

®

ficacao;
6.5.2. Definitivamente, ap6s verificapao da qualidade e quantidade do bern, pelo setor responsavel
pela solicitag5o e consequentemente aceitapao.

7. DAS QUALIFICACOES DOS PROPONENTES
7. I . Os proponentes concorrentes devem apresentar como habilitapao, comprovacao atrav6s de atestado(s) emitido(s) por pessoa jurfdica de direito pdblico ou privado de aptidao para desempenho de
atividade pertinente e compativel com o objeto da licitapao;

8. DA GARANTIA DOS VEICULOS
8.1. A CONTRATADA devera prestar garantia integral dos veiculos durante, no minimo 3 anos, a
partir da emissao do termo de recebimento definitivo, sem limite de quilometragem; substituindo,
reparando, ou corrigindo, as suas expensas, no prazo mckimo de 2 (dois) dias, o produto com avarias ou defeitos;

a

:;2b.efd;mapF°|SS±b#zdA€a8ua:::i:re::°ng: :sri::t£Pfi:::t££Svt:s;n° item anterior devera ser justificada,
8.3. Em qualquer hip6tese, se o prazo para corre¢ao do defeito ou substituig5o do veiculo for superior 2 dias, a CONTRATADA devera disponibilizar, as suas expensas, veiculo substituto de qualidade igual ou superior ao adquirido, ate que o problema seja sanado.

8.4. Excluem-se da garantia apenas a reposigao de pegas e insulnos cuja necessidade decorra de
desgaste natural, como, por exemplo: combustivel, fluidos e lubrificantes, desgaste de pneus, pastilhas de freio, paletas de limpadores de para-brisa;

8.5. Nao e considerado desgaste natural aquele que ocorra prematuramente em rela9ao a media e
tanb6m os causados por alguma falha do produto.
8.6. Aplicam-se as regras dos artigos 12,13,18 e 26, do C6digo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990);

8.7. Durante o periodo de garantia, a CONTRATADA, sempre que solicitada, independentemente
de ser ou nao o fabricante, indicara a(s) concessiondria(s) autorizada(s), nos Estados de entrega dos
veiculos, a realizarem os servicos de assistencia t6cnica preventiva ou corretiva aos veiculos.
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9. DO ACOMPANHAMENT0 E DA FISCALIZACAO
9.1. 0 cunprimento das obrigag6es constantes da licitapao sera acompanhado e fiscalizado, em todos os seus termos, pelo Gestor de fiscalizapao de contratos da Prefeitura Municipal de Mat6es do
Norte/MA, ou, em seus impedimentos legais, por seu substituto eventual, representando a Prefeitura
Municipal de Mat6es do Norte/MA.

9.2. 0 representante da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, anotara em registro pr6prio
todas as ocorrencias relacionadas com a aquisigao dos veiculos, objeto deste Termo de Referencia,
determinando o que for necessdrio a regularizapao das falhas ou impropriedades observadas. A agao
da fiscalizapao nao exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.

10. DO PAGAMENTO
10.1 Ap6s aceitagao e ateste de recebimento definitivo dos veiculos efetuado na Nota Fiscal, o pa-

gamento sera efetuado no prazo de ate 30 (trinta) dias, ap6s o fomecimentos dos veiculos, desde

a

ETsecani:°d:vaj:£te°nrte]::ees:;tj:°p::°sve°;:i:r pceo[:pce?e¥tTe¥£:a:deadi#treesap:?tr£:Saeno?£:: ddee ¥:::
necimento e das Certid6es de Regularidade Fiscal: Prova de Regularidade com a Fazenda Federal,
mediante apresentapao da Certidao Conjunta Negativa de D6bitos Relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Uniao e Previdenciaria, conforme Portaria PGFN/RFB n° 1751, de 02 de outubro
de 2014; Prova de Regularidade perante a Fazenda Hstadual, mediante apresentacao das Certid6es
Negativas de Debitos e da Divida Ativa Estadual; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede da licitante, mediante apresentapao da Certidao Negativa de D5bitos
Fiscais e Certid5o Negativa de Inscricao na Divida Ativa do Municipio; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, demonstrando situacao regular mediante apresentagao do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e Prova de inexist6ncia de debitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante apresentagao da Certidao Negativa de D6bitos
Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fomecedor apresentar em sua proposta.

11. DAS OBRIGACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES D0 NORTE"A.
1 1.1. Cabera a Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA.
acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato;

®3) permitir o livre acesso dos empregados da contratada as dependencias do contratante para tratar
de assuntos pertinentes aos veiculos adquiridos;
c) rejeitar, no todo ou em parte, os veiculos em desacordo com o contrato;
d) proceder ao paganento do contrato dentro do prazo estabelecido;
e) proporcionar todas as condig6es necessdrias ao born andanento do fomecimento dos veiculos
atestados.
e) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

12. DAS OBRIGACOES DA LICITANTE VENCEDORA
12.1 A16m dos casos comuns, implfcitos ou expressos no Contrato, nas especificag6es e nas leis

aplicaveis a especie, cabe exclusivanente a Contratada:
a) manter preposto, aceito pela administrapao da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, durante todo o periodo de vigencia da licitagao, para represents-lo sempre que for necessdrio;
b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, ou ao
seu substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessarios ;
c) manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigag6es assumidas,
todas as condig5es de habilitagao e qualificapao exigidas na licitagao;

.,,i,':,.,.:..-
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d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administrapao
de sua culpa, ou dolo na execucao do contrato, nao excluindo ou reduzin
fiscalizacao ou o acompanhamento do contratante;
e) cunprir e fazer cunprir, seus prepostos ou convehiados, leis, regulanentos e posturas, bern como

quaisquer determinap5es emanadas das autoridades competentes, pertinentes a materia objeto da
contratagao, cabendo-lhe dnica e exclusiva responsabilidade pelas consequencias de qualquer transgressao de seus prepostos ou convenientes;
f) comunicar fiscalizapao do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condig6es inade-

quadas a aquisicao dos veiculos ou a iminencia de fatos que possam prejudicar a perfeita execucao
do contrato;

g) nao transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida
anuencia da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA.
h) substituicao de todo e qualquer material que for entregue impr6prio, danificado, ou em desacordo
com o exigido;
i) entregar os veiculos nos prazos, condic5es e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis

a

jq)°:::S::id:;;as as despesas, diretas ou indiretas, deconentes do cumprimento das obrigag6es assumidas, sem qualquer Onus a Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA.
I) a contratada sera responsavel pela idoneidade e pelo comportanento de seus empregados, subordinados ou prepostos.

13. RESPONSAVEL PEL0 TERM0 DE REFERENCIA
13 .1. Secretaria Municipal de Sadde.

14. FUNDAMENTACA0 LEGAL
14.1. 0 objeto deste Termo de Referencia se fundamenta na Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho
de 2002, Lei Complementar n°. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e Lei Complementar n° 155/2016, utilizando-se subsidiariainente as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alteragoes e demais normas pertinentes.

®
Departanento de Compras
Responsavel pela Elaboragao do Termo de Referencia
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"APROVACAO DO TERM0 DE REFFRENCIA"

A vista das informac6es contidas nestes autos e com observancia as normas vigentes,

APROV0 o presente Termo de Referencia e AUTORIZ0 a continuidade dos tranites legais
para realizagao do procedimento licitat6rio quem por objeto o Aquisigao de Ambulincia Tipo
A - Simples Remogao Tipo Furgoneta, destinado a atender as necessidades da Secretaria

a

Municipal de satde de Mat6es do Norte -MA.
Mat6es do Norte/MA, 08 de novembro de 2021

a
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

AUTORIZACAO

MATOES DO NC\RTE / i,',A

prF:Losc'g_ftyng:::±~

Na qualidade de Secretario Municipal de Satde, AUTORIZO a abertura de

a

processo licitat6rio, tendo por objeto o Aquisigao de Ambulincia Tipo A - Simples
Remogao Tipo Furgoneta, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Sadde de Mat6es do Norte - MA, de acordo com o disposto na Lei Federal n°
10.520/2002, Decreto Federal n° 7.892/2013, aplicando-se, subsidiariamente, no que
couberem, a Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Complementar n° 123/2006, com redapao
dada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014 e alterada pela demais
normas pertinentes a especie.
Junto aos autos do presente Processo Administrativo n° 2810001/2021, na
modalidade Pregao Eletr6nico, os Atos de designapao do Secretario Municipal de Satde,
conforme segue em anexo.

a
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Art. 1e Fds nomeedo |a) pan a cargo comissienado a (a) §r, (a) JENILsON

BEZERRA «EVES, bestRAro (a), portedor (a} de R6 n. ce8€10312005.1 SsrmA e do CPF n.

ae3,619.403",pr!®capedeSewhrloNunlclgivdeSaode.
Art. 2® As fungees, anbulp8es e prerrogatvas do cango constam na Lei

Munleipat qua dlsgive code a esmira admlntsunreL outorgandQlse pow ocaslae do preente ped6r de

repedatmdaeeexcengtodesatoseapBesdaoesttorferemesarespeetivapa8fa.paratedesosflns
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Art.4®ESEaportafaentoonvlgornadatadesuapublfeagiv,re\rogandoieees

romativo§ e dispeslg8es noals antedores.

Reyistreee. Publkyue¢e. Crmpra-se.
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GABJNETE DO PREFRTO NUNICIPAL DE VATOES DO NORTE/MA, Sos Quan dies do mss de Janelro
de Dots M}l a VInto e UM,
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AUTUACAO D0 PROCESSO
Autuo o processo licitat6rio que adiante se v6, do que para constar, lavrei este termo. Eu
Jenilson Bezerra Neves, Secretario Municipal de Satde, o subscrevo.

DA LICITACAO:
Processo Administrativo n° 2810001/2021

Modalidade: Pregao Eletr6nico
Requisitante: Secretaria Municipal de Sadde
Tipo de Licitagao: Menor Prego por Item.

FUNDAMENTACAO LEGAL :

a

Fundamenta-se na Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n°
10.024/2019, Decreto Municipal n° 003/2021, Lei Complementar n°. 123/2006, alterada pela
Lei Complementar n° 147/2014 e Lei Complementar n° 155/2016, utilizando-se
subsidiariamente as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alterag5es e demais normas pertinentes.

DO OBJETO DA LICITACAO:
Aquisigfo de Ambulincia Tipo A - Simples Remogao Tipo Furgoneta, destinado a
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sadde de Mat5es do Norte - MA.

HSTIMATIVA D0 VALOR:
0 valor estimado para esta licitagao deu-se atrav5s de uma media aritm6tica simples das
Pesquisas de Pregos de Mercado realizada atrav5s do Sistema Eletr6nico Banco de Pregos,

portanto, estima-se o valor de R$ 256.696,67 (duzentos e cinquenta e seis nil, seiscentos e
noventa e seis reais e sessenta e sete centavos).

DA INDICACA0 DOS RECURSOS:
As despesas decorrentes desta licitap5o correrao por conta de recursos consignados no
Organento Geral da Prefeitura Municipal de Mat5es do Norte/MA, conforme especificado
abaixo:

®

FUNDO MUN. DE SAUDE:
UNI.ORCAMENTARIA: 1301 Fundo Municipal de Sadde
FUNCAO PROGRAMATICA: 10.301.003
PROJ.ATIVIDADE: 1.020 -Aquisigao de Vefculos para atender a Rede Pdblica de Sadde
ELEM. DE DESPESA: 4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Pemanente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
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A Assessoria Juridica
Prefeitura Municipal de Mat5es do Norte/MA
Senhor Assessor,

Estanos encaminhanos em anexo os autos do Processo administrativo n°.
2810001/2021, para exame e aprovagao das Minutas de Edital e Contrato, tendo como objeto a

Aquisigao de Ambulancia Tipo A - Simples Remocao Tipo Furgoneta, destinado a atender as ne-

cessidades da Secretaria Municipal de Satde de Mat6es do Norte - MA, com o disposto na Lei
a

Federal n° 10.520/02, Decreto Federal n° 10.024/2019, Lei complementar n° 123/2006, Lei complementar n° 147/2014, Lei Complementar n° 155/2016 e Lei Federal n° 8.666/93 demais normas
pertinentes a esp6cie.

Sendo o que dispomos para o momento reiteranos nossos mais sinceros votos de
estima e considerapao.

a
RECEBID0 EM:

11
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4LQ
SR.a Jentlson Bezerra _N!±elle±
Secretdrio Municil)al de Satide_

MODALIDADE:PregdoEletr6ral±41±gi

PROCESso n° 2810001/2021
0RIGEM: Secretaria Municipal de Sadde
ASSUNTO: Aquisi95o de Ambulincia Tipo A Simples Remogfo Tipo Furgoneta, destinado a
atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Sadde de Mat6es do Norte - MA.

fi

Analise juridico-formal da Minuta do Edital e Contrato a qual tern por
objeto a Aquisigao de Ambulancia Tipo A - Simples Remocao Tipo Furgoneta,
destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Satide de Mat5es do
Norte - MA, pelo menor prego por Item. Certame licitat6rio apropriado aos
preceptivos constantes na Lei de Licitap6es, observadas as alterag5es posteriores.
Consta mos presentes autos a solicitapao para Contratagao com descricao dos

produtos a serem contratados, estimativa de pregos, termo de refer6ncia, autorizagao
para abertura de licitapao, bern como autuacao para contratagao em tela.
Encaninhado as Minutas de Edital e Contrato para analise juridico-formal.

EiE
Por forga do artigo 38, paragrafo iinico da Lei n° 8.666/93 vein os autos
do processo em epigrafe, a esta Assessoria Jurfdica Municipal, nesta data, para
analise das minutas de edital e contrato.

Juntou-se, ao respectivo processo, autorizagao para contratagao,
devidamente assinada, conforme Art. 14 da Lei n° 8.666/93, bern como, a descricao
sucinta de seu objeto. Apensou minutas do edital e contrato do Pregao Eletr6nico
com respectivos anexos, para analise e parecer deste 6rgao juridico.

i o relat6rio.

A administrapao Pdblica, via de regra, e, no teor do preceituado no Art.
37, XXI da Lei Maior, quando de suas compras e licitag6es, realizagao de obras e
servigos, esta adstrita a procedimento de licitagao ptiblica, que possibilita a esta,
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aquisi9ao memos onerosa do objeto ou servigo que prop6e adquirir, a melhor

proposta, para o que pretende alienar, observada, em todo caso, a isonomia entre
participantes do processo, z.# verbJ.s:

Art. 37 -A Administra€tio Pdblica direta e indireta
de qualquer dos Poderes da Unido, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios obedecerd aos
principios
da
legalidade,
impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiGncia e, tamb6m ao
seguinte: (redacdo dada ao caput pela Emenda
Constitucional n° 19/98).

a

XXI - ressalvados os casos especificados na
legislacdo, as obras, servicos, compras e alienac6es
serdo contratadas mediante processo de licitacdo
pdblica que assegure condic6es a todos os
concorrentes, com cldusulas que estabele€am
obrigac6es de pagamento, mantidas as condic6es
efetivas da proposta, nos termos da Lei, o qual
somente permitird as exigGncias de qualifilca€ao
t6cnica e econ6mica indispensdveis a garantia do
cumprimento dos obriga€6es.
Coube a Lei de Licitag6es Lei ° 8.666/93 disciplinar as emanag5es
constitucionais swprcr, na qual se observam as modalidades em que estas podem
ocorrer, tipos, suas inexigibilidades ou dispensas, bern como, correlatos contratos ou
convenios.

fl

Dentre as modalidades admissiveis para licitagao encontra-se o Pregao
Eletr6nico. Configurar o preg5o como uma modalidade licitat6ria significa adotar urn
novo procedimento para selegao da proposta mais vantajosa, com observincia do

princfpio da isonomia. Uma modalidade de licitacao consiste em urn procedimento
ordenado segundo certos principios e finalidades. 0 que diferencia uma modalidade
de outra 6 a estruturagao procedimental, a forma de elaboragao de propostas e o
universo de possfveis participantes. Este 6 a forma de licitagao em razao do qual,
interessados de urn determinado ramo de fomecimento de produtos ou servigos,

pertinentes ao objeto do mesmo, os quais devem apresentar requisitos mfnimos para
satisfazer a respectiva modalidade licitatoria, conforme artigo 40, Inciso XIII, da Lei
n° 10.520/2002, respeitadas as disposig6es do edital ao qual se vincula a respectiva
modalidade licitat6ria.
De acordo com o Artigo 22 da Lei n° 8.666/93, sao cinco as
modalidades de Licitapao: I -Concorrencia; 11 -Tomada de Pregos; Ill -Convite;
IV -Concurso; V -Leilao e, a partir do advento da Lei n° 10.520/2002 a instituigao
das modalidades pregao presencial e pregao eletr6nico.

0 pregao eletr6nico tern suas premissas tracadas pela Lei Federal n°
10.520/2002, que bern preve em seu art.1, o objeto desta modalidade de licitapao, a
sate;toer.. "Art. 1° -Para aquisiqdo de bens e servicos comuns, poderd ser adotada a
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licitaqdo na modalidade de pregdo, que sera regida por esta Lei'
n° 10.024/2019.

Outrossim, e pertinente asseverar as prescrig6es do Decreto Federal
3.555/00, que trapa importante conceito sobre o Pregao, ao determinar: "PregGo e'
uma modalidade de licitacdo em que a disputa pelo f;ornecimento de bens ou servicos
comuns 6 feita em sessdo ptiblica, por meio de propostas de pre¢os escritas e lances
verbals " .

0 pregao atrav6s de uma dentre suas muitas peculiaridades. Ali de
refere que as caracteristicas do leilao e fazer-se a selecao do vencedor atrav6s de

a

propostas e lances em sessao pdblica. Sobre o tema, voltar-se-a adiante, mas e
relevante destacar que este 6 urn dos pontos peculiares do pregao, mas nao e dnico.
A16m da conjugagao de propostas e lances em sessao pdblica, outros ingulos
merecem destaque.

0 determinante da modalidade, em comento, no presente processo, tern
por fulcro o preceituado no Art.1° da Lei n° 10.520/2002, conforme se ve f%prcr, por
se adequar, o valor da presente contratapao, projeto basico em anexo, aos limites ali

delineados para respectivo certame.

As minutas, em estudo evidencian a forma de execugao de servigos e a
modalidade licitat6ria usada, respectivanente, pela Administragao, constatanos que
as exigencias da Lei 10.520/02, no seu art. 3°,I,11 e IV e os da Lei n° 8.666/93, ex w.
artigo 14, art. 45 § 1°, I e suas posteriores alterag6es, e demais artigos aplicaveis a

r\

esp6cie, da Lei de Licitagao, estao adequadas, com base no valor estimado, conforme
consta da autorizagao de despesa, onde o Municipio de Pedreiras/MA pretende
Adquirir equipamentos de informatica para informatizagao das equipes de Sadde da
Familia e equipes de Atengao Primaria por meio de implementapao de Prontudrio
Eletr6nico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sadde de Mat6es

do Norte - MA.
Quarto o tipo de licitagao encontra-se este, em consonincia com o
estabelecido na Lei de Licitap6es, ex vz. art. 45, § 10, o qual reza o Menor Prego por
Item, a ser obtido pela Administrapao, segundo o criterio de Menor Preco por Item

art. 40, X, - quando da realizagao do certane.

Quarto ao julgamento do certane, deve este se guiar pelo principio do
julgamento objetivo insculpido no art. 40, Inciso X da Lei n° 10.520/02 e Decreto
Federal n° 10.024/2019.

Considerando que cumpre a esta assessoria apenas ressaltar que toda a
docunentapao apresentada atende as exigencias legais, sendo certo que a administragao

pdblica pode retificar, anular ou cancelar a qualquer momento, quando da identificagao de
eventuais vicios ou irregularidades, postura adotada para o presente caso.

Cunpre expor que a minuta do edital atende as regras previstas na Lei
8.666/93, em especial ao que determina o § 20 do art. 40 da Lei n° 8.666/93, trazendo em

anexo a minuta do contrato, o termo de referencia e modelo de todas as declarap6es que
deverao integrar os documentos inerentes a habilitagao.
Pagina 3 de 4
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A minuta do Contrato esta em consonancia com a legislacao que orienta a
materia, trazendo em seu bojo as clausulas exigidas pela legislagao, mos termos do art. 55 da
Lei n° 8.666/93.

Ademais. as exigencias t6cnicas de habilitapao, nao geram inviabilidade de

participacao de licitantes interessados, visto que, as regras exigidas ap6s o certame, antes da
contratacao, havendo tempo habil para que as empresas declaradas vencedoras apresentem as
regularidades exigidas.

0 presente parecer e prestado sob o prisma estritamente juridico, nao
competindo a essa assessoria juridica adentrar no merito da conveniencia e oportunidade dos
atos praticados pelos gestores ptiblicos.

i o parecer, salvo melhorjuizo.

Ill - CONCLUSAO
Por fim, considerando as orientap6es despendidas, hem como as pegas
colacionadas aos presentes autos, trazidas ao conhecimento desta Assessoria Municipal, bern
como, a regular incidencia do normativo aplicavel ao caso sz4b exczmz.7?e, face ds determinac6es
do mandamento do art. 4°, Inciso I, da Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n°
10.024/2019, suas alterac5es, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei
Complementar n° 147/2014, Lei Complementar n°155/2016 e aplicando-se subsidiarianente
no que couberem a Lei Federal n° 8.666/1993 e demais dispositivos aplicaveis, e, sem

prejuizo das demais providencias necessdrias no orbe administrativo, a juizo da autoridade
competente, e de se verificar que esta Procuradoria Municipal pao vislumbra 6bice a
aprovacao da presente proposieao com fulcro no art. 38, Paragrafo Unico da Lei Federal n°
8.666/93, podendo o feito ter seu prosseguimento, com vistas ao fim colimado pelo interesse
ptiblico.

Diante do exposto, OPINO PELA APROVACAO DAS MINUTAS,
propondo o retomo do processo a Comissao Permanente de Licitacao para as providencias
decorrentes.
SA4J,. E o Darecer, remeto a apreciagao do 6rgao solicitante para
analise e deliberagao.

Mat6es do Norte/MA,11 de novembro de 2021.

ire:o4sc##rfl!d=cs#fl3o
OAB/MA N° 17293
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EDITAL DE LICITACA0

grL5. CZ_`

F{uB

~,

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES D0 NORTE - ESTAD0 DO
MARANHAO
PROCHSS0 ADMINISTRATIV0 N° 2810001/2021
PREGAO ELETRONICO N° XX/XXXX.

MODALIDADE

Lei 10.520/2002, Lei Complementar n°.123/2006, Decreto
-

BASE LEGAL
corre I atas.

®

I.±`

!t
ii.i^-®..``

iqTipoA-SiinplegRemogaotiipoa;t;!;tqtenderasnecessidadesda

OBJETO
Secretaria Mwhfipal de Satderd^e Mat6es doNorte - MA

TIP0 DA LICITACAO

Menor preco U#haio.

"

REGIME DH EXECUCAO

Porn;ifetspunitdrio.htttit;i: ,',«W

tthttD://wh.licitanet.cbhi+.br/.

LOCAL DA SESSAOPUBLICA

•,

--

!l;ls

rJ*

("r,Q`,

ABERTURA
-`(}`%,1,"

se

PUBLICA:

QRtust^

"
t;`,,(,(

I ,'

,

8

n

'

`

,

`^

T7,ii#mTir!'

•B.,

R$ 2'"§`g^,St9u6,67 (duzentos e cinquenta e seis mil, seiscentos
`L-

©.8'

€ npventa'te seis reais e sessenta e sete centavos).

cEfrsslFlcACAO

EcON6MlcA:

4.4.90.52.00

Equipamentos e Material Permanente
r;,,

,(

INFORMAcoris'€ffMPLEMENTAREs
0

Edital``:;

esta

;"disponibilizado,

na

integra,

no

enderego

eletr6nico:;

httD://www.Ii:itanet.com.br/. e tambem poderao ser lidos e/ou obtidos no Centro
Administrativo d`t£^ Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, localizado na Av. Dr.
Antonio Sampaio, n° 100, CEP: 65.468-000, Centro -Mat6es do Norte"A, no horario das
08hoomin (oito horas) as 12hoomin (doze horas).

ATENCAO. Recomendamos a atenta leitura do instrunento convocat6rio e seus anexos, a
fin de evitar a pratica das condutas previstas no art. 7° da Lei n° 10.520/2002, que podera
acarretar na aplicapao das penalidades previstas no referido artigo, sem prejuizo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominag6es legais.
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LICITACA0 DIFERENCIAI)A COTA EXCLUSIVA E RESERVADA A PARTICIPACAO DE
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUEN0 PORTE
(Artigo 48, incisos I e Ill da Lei Complementar n° 123/2006, com redapao dada pela Lei Complementar
n° 147/2014).

a

TORNA PUBLICO, PARA
0 MUNIcipIO DE MAT6ES DO NORTE, ESTADO DO MARAN
0 PERMANENTE DE
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE POR MEIO DA
NA FORMA
LICITACAO, REALIZARA LICITACAO, NA MOD
ITEM, NOS
NOR
ELETR6NICA, COM CRITERIO DE JULGAMENT
.024, DE
DECRET
TERMOS DA LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2
20 DE SETEMBRO DE 2019, DA LEI COMPLEME
LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014, LEI C
SUBSIDIARIAMENTE, A LEI N° 8.666, DE
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E DEMAIS NO
Os trabalhos serao conduzidos por servi
monitoramento de dados gerad

inar e

processo licitat6rio; receber,
responsavel pela sua elabor

proposta com os requ]
condig6es de habilitaga

quando mantiver
recurso; conduzi
autoridade respon

3, DE 14
NO

155

EJIN
S PERT

ESAE

E 2006'
APLICANDO-SE,
S EXIGENCIAS
CIE.

mediante a inser9ao e
ente para a pagina eletr6nica
eguintes atribuic6es: coordenar o
tera, dEutre outras,
sultas ao edital, apoiado pelo setor
as irifftignac5es
emet; verificar a conformidade da
etapa de lances; verificar e julgar as
recursos, encaninhando a autoridade competente
ame; adjudicar o objeto, quando nao houver
caminhar o processo devidamente instruido a

",r,x, ; ,,i;;ylf:

ORGAosINTriREssADOs:

S`E#RETAfuA MUNICIPAL DE SAUDE.

DATA E HORA DEABERTURADOCERTARE
:^XXHXXM DO DIA XX/XX/XXXX (HORARIO DE BRAsfLIA).

LOCAL:

MODO DE DISPUTA
VALOR ESTIMADO

httD://www.Iicitanet.com.br/.

ABERTO
R$ 256.696,67 (duzentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa e
seis reais e sessenta e sete centavos).
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1.1.

0 objeto da presente licitapao 6 a escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisigao de
Ambulancia Tipo A - Simples Remogao Tipo Furgoneta, destinado a atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Sadde de Mat6es do Norte - MA, conforme condic6es,
quantidades e exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

a

a

3.2.

0 cadastro deveri ser feito no PORTAL LICITANET, no s{tio ±ae±L/rfuntmJ.{±c±1a#cf coma+±££.

3.3.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seurepresentantelegaleapresungaodesuacapacidadet6cnicapararealizapaodastransag6es
inerentes a este Pregao.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65
SECRETARIA MUNICIPAL

3.4.

0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas tr
nome, assume-como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos

praticadosdiretamenteouporseurepresentante,excluidaaresponsabilidadedoprovedordo
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitapao por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.5.

i de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no
PORTAL LICITANET e mante-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela

r\

a

dissolugao ou liquidagao;

4.3.6.

Entidades empresariais que estejan reunidas em cons6rcio;

4.3.7.

Organizag6es da Sociedade Civil de Interesse Pdblico - OSCIP, atuando nessa
condigao (Ac6rdao n° 746/2014-TCU-Plenario).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES D0 NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87

E¥:'J:`L.4.4.

AV. DR. ANTONIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
`MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ES DO NurtL[j'.`Y;'; +

QalQi212®2±

COMO CONDICAO PARA PARTICIPACAO NO PF
ASSINALARA"SIM"OU"NAO"EMCAMPOPR6PRIODO
RELATIVO AS SEGUINTES DECLARAC6ES :
4.4.1.

TR6NICo,

Que cunpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123,
de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49;

®

fi

4.5.

A declarapao falsa relativa ao cunprimento de qualquer condigao sujeitara o licitante as
sang6es previstas em lei e neste Edital.

5.1.

Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletr6nico,
concomitantemente com os docunentos de habilitapao exigidos no edital, proposta com a
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL
NORTE /

descricao do objeto ofertado e o prego, ate a data e o horario
sessao pdblica, quando, entao, encerrar-se-a automaticamente-a etapa
documentapao.

Tnt-io dessa

a

a

6.Z.

Todas as especificag6es do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3.

Nos

valores

propostos

estarao

inclusos

todos

os

custos

operacionais,

encargos

previdencidrios,trabalhistas,tributalios,comerciaisequaisqueroutrosqueincidandiretaou
indiretamente no fomecimento dos bens ou servigos.
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PREFEITURA IVIUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87

AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE

6.4.

Os precos ofertados, tanto na proposta inici.al,.quar:{O Pa e!apq qe lapRbue:
responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de
alegapao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.5.

0 prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data
de sua apresenta9ao.

6.6.

Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regencia de

a

consignadoapho registro.

7.5.1.

7.6.

0 lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagao indicada no preanbulo
deste edital.

Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura
da sessao e as regras estabelecidas no Edital.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL D

7.7.

0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou
superior ao dltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8.

0 intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
emrelapaoaoslancesintemedidriosquantoemrelagaoapropostaquecobriramelhoroferta
devera ser R$ 100,00 (cem reais).

7.9.

Sera adotado para o envio de lances no regao eletr6nico o modo de disputa "ABERTO':
com prorrogap6es.
em que os licitantes apresentarao lances pdblicos e suces

7.1o. A etapa de lances da sessao pdblica tera durapao
automaticamente pelo sistema quando houver

®

sera prorrogada
is minutos do

oferta

periodo de duragao da sessao pdblica.

trata 0

7.11. A prorrogagao automatica da etapa ¢»€T I

que hou

minutos e Ocorrera sucessivaniente s

prorrogagao, inclusive no caso de lances

ces env

edidrios.

nos itens

7,12. Nao havendo novos lances n
encerrar-se-a automatic

terior, sera de dois
nesse periodo de

riores, a sessao pdblica

automatica pelo sistema, podera o
mente, admitir o reinicio da sessao

7.13. Encerrada a fas
pregoeiro, asses
ptiblica d

sacordo com os subitens anteriores deverao ser

n

7.15. Nao se

de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido

e registr

ssao pdblica, os licitantes serao informados, em tempo real, do
rado, vedada a identificagao do licitante.

com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o
6nico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.
7.18. Quando a desconexao do sistema eletr6nico para o pregoeiro persistir por tempo supenor a
dez minutos, a sessao phblica sera suspensa e tera reinicio somente ap6s comunicapao
expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal LICITANET,
±±ggz±Lyvyww./I.cJ.f¢roef.cQmL±L/, quando serao divulgadas data e hora para a sua reabertura. E
sera reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sitio eletr6nico utilizado para divulgagao.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES D0 NORTE/lvIA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTONlo SAIVIPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL D

.-

7.19. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de

7.20.Emrelapaoaitensnaoexclusivosparaparticipagaodemicroempresaseempresasdepequeno

porte, rna vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificapao automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. 0 sistema identificara em coluna pr6pria
asmicroempresaseempresasdepequenoporteparticipantes,procedendoacomparagaocom
os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006,
regulanentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015

ueno porte que se
melhor lance

7.21. Nessas condig6es, as propostas de n

r\

encontrarem na faixa de ate 50/o (cinco por cent
serao consideradas empatadas com a primer
7.22. A melhor classificada nos termos do

oferta para desempate, obrigatoriane
de 10 (dez) minutos controlados pelo sis
tanto.
7.23. Caso a microempresa o

manifeste no prazo esta
empresa de peq
porte q
ra0e
ordem de classi

valor in
ontados

Pequeno P
onvocada
encon

caninhar uma tiltima
direito
colocada, no prazo
o da pri
o automatica para
comuni

elhor classificada desista ou nao se
demais licitantes microempresa e
tervalo de 5% (cinco por cento), na
o, no prazo estabelecido no subitem

anterior.

entados pelas microempresas e empresas de
los estabelecidos nos subitens anteriores, sera
e se identifique aquela que primeiro podera apresentar

A
com as margens de preferencia em relagao ao servico
desempate sera aplicado exclusivanente entre as propostas que

preferencia, conforme regulamento.
|.2J£. A.o

tagao pelos licitantes 6 utilizada como urn dos crit6rios de classificagao,

podera-haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances), ou
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o criterio de desempate sera aquele
previsto no Art. 3°, § 2°, da LEI N° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferencia,
sucessivamente, aos bens e servigos:
7.27.1. Produzidos no pals;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/lvIA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE

7.27.2. Produridos por empresas brasileiras;

F:-t'-E----7.27.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pals;

fl
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8.3.1.

Considera-se inexequivel a proposta que apresente `,pr`Sg9LE
simb6licos, irris6rios ou de valor zero, incompativeis com ds-Pre90S dos insumos e

saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocat6rio da licitagao nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e/ou instalap6es de propriedade do pr6prio licitante, para os

quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

a

8.4.

Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligencias para aferir a exequibilidade
os indicios que fundamentam
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as prov
a suspeita;

8.5.

Na hip6tese de necessidade de suspensao da
com vistas ao saneamento das propostas,
mediante aviso
pr6vio no sistema com,
^
ANTECHDENCIA, e a ocorrencia se

8.6.

diligencias,
r reiniciada

RAS DE

enviar do

0 Pregoeiro podera convocar o
el no siste
meio de funcionalidade disp
de nao aceitapao da proposta.
8.6.1.

prazo de

omplementar, por
UAS) HORAS, sob pena

o Pregoeiro por solicitagao escrita e

O prazo estabele
do lici

o prazo, e formalmente aceita pelo

e solicitapao pelo Pregoeiro, destacan-se os que
cificag6es e detalhanento do produto a ser
ri8`i`8 eletr6nico, ou, sefor o caso, por outro meio e
oeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema

a

ao da propostaT

r for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou
sucessivamente, na ordem de classificagao.

de, o Pregoeiro suspenders a sessao, informando no "chat" a nova data e
ara a S

odera encaminhar, por meio do sistema eletr6nico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obten9ao de melhor prego,
jedada a negociagao em condig6es diversas das previstas neste Edital.
8.9.1.

Tamb6m nas hip6teses em que o Pregoeiro nao aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
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MATC)ES DO

rr.(_:-.£flQj242
8.9.2.

Anegociagaoserarealizadapormeiodosistema,poqt=?uqp,CL_::=
demais licitantes.

8.10. Nos items n5o exclusivos para a participagao de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera
nova verificapao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate ficto, previsto mos artigos
44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

fi

9.1.5.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societdrios,
linhas de fomecimento similares, dentre outros.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/lvIA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAIVIPAlo -CEN
SECRETARIA MUNICIPAL
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9.1.5.3. 0 licitante sera convocado para mani
desclassificagao.

9.1.6.

Constatada a existencia de sangao, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por
falta de condicao de participapao.

9.1.7.

No caso de inabilitapao, havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual
ocorrencia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123,

a

a

9.6.

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os docunentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles
docunentos que, pela pr6pria natureza, comprovadanente, forem emitidos somente em
nome da matriz.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-0

SECRETARIA MUNICIPAL DE

9.6.1.

neE5

NORTE /

Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz a fi_fi_

nineros de doc-unentos pertinentes ao CND e ao CRFffGTS, quando for
comprovada a centralizagao do recolhimento dessas contribuig6es.
9.7.

Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverao encaminhar, mos termos deste Edital,
a docunentagao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitapao:

fi

a

9.9.1.

CNPJ - Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Ffsicas, conforme o caso;

9.9.2.

Prova de inscrigao no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, relativo a sede
ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
obj eto contratual ;
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9.9.3.:::YHaa:earvengauH[,?fir;drandne:Tf[nstcaa|:::eannt:I:5eaczTee:£rajaNdaac]£?cti6i`t¥!£
certidaoexpedidaconjuntamentepelaSecretariadaRec-eita+F-ederaldoBrasi
e pela Pro-curadoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
cr6ditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretdrio da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.4.

Prova de regularidade com o Fundo de Garanti

9.9.5.

Prova de inexistencia de d6bitos

mediante a apresentag5o de certidao
nos termos do Titulo VII-A da Co

a

ao das Lei

do trabalho,
de negativa,
vada pelo

Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de

9.9.6.

Prova de regularidade junto
conjunta junto aos Tributos Es
onde a empresa for

9.9.7.

Prova de regul

junto aos Tribu

9.9.8.

a

de Servigo (FGTS);

casooli

zenda Es
emitida

Fazenda
itida pel

atrav6
cretari

Certidao Negativa
Fazenda Estadual

pal, atraves da Certidao Negativa
retaria da Fazenda Municipal onde

ributos estaduais relacionados ao obj eto
di¢ao mediante declaragao da Fazenda Estadual
uivalente, na forma da lei;
o menor prego seja qualificado como microempresa ou
devera apresentar toda a documentagao exigida para
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
nabilitapao.

N6MICO-FINANCEIRA.
egativa de falencia, de concordata, de recuperapao judicial ou
I (Lei n° 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da

iJe-s;, data`do dos tiltimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na pr6pria Certidao;
9.10.2. Balango patrimonial e demonstrap6es contabeis do dltimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira
da empresa, vedada a sua substituigao por balancetes ou balangos provis6rios,

podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (tres)
meses da data de apresentagao da proposta;
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NOFITE

9.io.2.1.NOcasodeempresaconstituidanoexerclciosO\:_ri[_iiij-i-eePeriifi5ae
apresentapao de balanco patrimonial e demonstrap5es contabeis referentes
ao periodo de existencia da sociedade;
9.10.2.2. As empresas com memos de 01 (urn) exercicio financeiro deve cumprir a
exigencia deste subitem mediante a apresentagao do Balanco de

Abertura;

•fl

a

9.10.6. A pessoa juridica optante do Sistema de Lucro Real devera apresentar juntanente
com o Balango Patrimonial, c6pia do recibo de entrega da escriturapao contabil
digital -SPED CONTABIL, nos termos da IN RFB 1.420/2013, alterada pela IN
RFB n° 1.594/2015, e 1.422/2013.

9.11. QUALIFICACA0 TECNICA.
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licitante
9.12. Atestado fomecido por pessoa juridica de direito pdblico ou
fomeceu ou esta fomecendo produtos compativeis coin o objeto -dest-6--I;regao. 0 'atestado devera ser
impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e enderego completo, devendo ser assinado

por seus s6cios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsavel, com expressa
indicapao de seu nome completo e cargo/fungao.

9.12.1. Caso o docunento nao seja apresentado conforme exigem o item acima, a comissao podera
constante.
abrir diligencia para a verificagao da veracidade das informag6

r\

9.12.2. Verificado que nao se trata de documento
cabiveis no sentido de proceder a diligencia mai
aos 6rgaos

procedimentos a fim de aplicar punic6es ou re
medidas necessarias.
9.12.3. E indispensavel que o atestado de

idade t6c

ficando vedada a apresentada com inform
ig6ncia e
materiais/produtos a contendo. Es
documento, o julgador da proposta
da empresa para a execucao d

generica

a as providencias
dotar outros
dotar as

rmag6es tangiveis,
resente
ter fomecido os
is com
na ocasiao da analise do
e fomecimento eficiente

9.13. A existencia de restrica

qualificada como microemp
atenda a todas as demai

imediatanente posterior a fase de habilitagao.

9.13.1. A declara

n

9.14. Caso a pro

empresa de pequen
fiscal e
ncedo

9.15. A nao-re

a por licitante qualificada como microempresa ou
a existencia de alguma restrigao no que tange a
ra convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ap6s a
izapao. 0 prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a
do requerida pelo licitante, mediante apresentagao de justificativa.
trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitapao

do licitante, sem
goes previstas neste Edital, sendo facultada a convocagao dos licitantes
de
classificapao.
Se, na ordem de classificapao, seguir-se outra microempresa,
remanescentes, na o
empresa de pequeno poite com alguma restricao na documentagao fiscal e trabalhista, sera concedido o
mesmo prazo para regularizapao.

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenders
a sessao, informando no "chat" a nova data e horario para a continuidade da mesma.

9.17. Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitapao, seja por nao apresentar quaisquer dos
docunentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
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9.18. Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequen
havera nova verificapao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate ficto, previsto mos artigos 44 e
45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitapao da proposta
subsequente.

9.19. Constatado o atendimento as exigencias de habilitagao fixadas no Edital, o licitante sera declarado
vencedor.

a

fi

de urn resultado, sob pena de desclassificagao.

10.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao sendo considerada
aquela que nao corresponda as especificap5es ali contidas ou que estabelega vinculo a

proposta de outro licitante.
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11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagao fiscal e trabalhista da licitante

a

r'

12.1.1.

Nas hip6teses de provimento de recurso que leve a anulapao de atos anteriores a
realizagao da sessao pdblica precedente ou em que seja anulada a pr6pria sessao

ptiblica,situapaoemqueseraorepetidososatosanuladoseosquedeledependam.
12.1.Z.

Quando houver erro na aceitagao do prego melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor nao assinar o contrato, nao retirar o instrumento
equivalente ou nao comprovar a regularizapao fiscal e trabalhista, mos termos do
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art. 43, § 1° da LC n° 123/2006. Nessas hip6teses, seraq

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.
1Z.2.1.

A convocapao se clara por meio do sistema eletr6nico ("chat"), ou e-mail, ou de
acordo com a fase do procedimento licitat6rio.

a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administragao podera encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatdria,
mediante correspondencia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletr6nico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar
da data de seu recebimento.
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O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrog
solicitacao justificada do adjudicatdrio e aceita pela Administrapao.

15.3. 0 Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:

fi

15.3.1.

Referida Nota esfa substituindo o contrato, aplicando-se a relagao de neg6cios ali
estabelecida as disposig6es da Lei n° 8.666, de 1993;

15.3.2.

A contratada se vincula a sua proposta e as p
anexos;

15.3.3.

A contratada reconhece que as
artigos 77 e 78 da Lei n° 8.

ntidas no edital e seus

istas nos
nistrapao

es de rescis
onhece os

previstos mos artigos 79 e

o final d
sao no ins

15.4. 0 prazo de vigencia da contratapao se en
o conform
do mesmo e podefa ser prorro
de referencia.

15.5. Previanente a
suspensao tern
proibicao de c

ceiro da assinatura
ento contratual ou no termo

cicio fi

consultas para identificar possivel
o ambito do 6rgao ou entidade,
o ocorrencias impeditivas indiretas,
a n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos
9 de julho de 2002, consulta previa ao CADIN.

gao realiz

ntrato, sera exigida a comprovagao das condig6es de
as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante a

a

ularidade, o contratado devefa regularizar a sua situapao
tro no prazo de ate 05 (cinco) dias titeis, sob pena de aplicagao das
ades pr€vistas no edital e anexos.
vencedor da licitapao nao comprovar as condie6es de habilitagao
no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administrapao, sem prejuizo da
s sang6es das demais cominap6es legais cabiveis a esse licitante, podera
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagao, para, ap6s a comprovapao dos
requisitos para habilitagao, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e,
feita a negociapao, assinar o contrato.
__I_ _

,
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Ocorrendo redugao ou majoragao de pregos dos produtos, autorizado pelo 6rgao competente, os

valores que serviram de base para a contratagao serao reajustados, fixando-se em apostila de reajuste de

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
20.1.2.

Apresentar documentagao falsa;

20.1.3.

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.4.

Ensejar o retardamento da execugao do objeto;
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20.1.5.

Nao mantiver a proposta;

20.1.6.

Cometer fraude fiscal;

20.1.7.

Comportar-se de modo inid6neo;

E=l

a

lo devidamente informado para a apreciagao e decisao superior, dentro do mesmo prazo.
20.5. Serao publicadas na Imprensa Oficial do Municipio de Mat6es do Norte/MA as sang6es
administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitagao perante a Administragao Ptiblica.

20.6. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer
observar, por seus fomecedores e subcontratados, se admitida a subcontratagao, o mais alto
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padrao de etica durante todo o processo de licitagao, de contratapa
contratual.

2o.6.1.

PARA 0S PROP6SITOS
SEGUINTES PRATICAS:

DESTA

CLAUSULA,

DEFINEM-SE

AS

a)
PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a apao de servidor

fl
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exclusivamente por meio eletr6nico via internet, em campo pr6'p{ie
enderego eletr6nico htt" //wiow.Iicitanet.com.br/.

21.6. 0 pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias dteis, contado
da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos respousaveis pela
elaboragao do edital e dos anexos.

21.7. As impugnap6es e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certane.

comunicaead em contrdrio, pelo Pregoeiro.
22.3. Todas as referencias de tempo no Edital, no aviso e durante a sess5o ptiblica observarao o
hordrio de Brasilia -DF.
Z2.4. No julgamento das propostas e da habilitapao, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que
nao alterem a substchcia das propostas, dos docunentos e sua validade juridica, mediante
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despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos'
eficacia para fins de habilitapao e classificagao.

a

EH

22.12.1. A anulagao do pregao induz a do contrato.
22.12.2. A anulagao da licitapao por motivo de ilegalidade nao gera obrigapao de indenizar.

22.13. i facultado a autoridade superior, em qualquer fase deste Pregao, promover dilig6ncia
destinada a esclarecer ou completar a instrugao do processo, vedada a inclusao posterior de
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informacao ou de documentos que deverian ter sido apresenta
e habilita9ao.

22.14.0

Edital

esta

disponibilizado,

na

fntegra,

bfty!//www.Iicitanet.com.b±/,etamb6mpoderaoserlidose/ouobtidosnaSaladaComissao
Permanente de Licitapao, situada na Av. Dr. Antonio Sampaio, n° 100, CEP: 65.468-000,
Centro -Mat6es do Norte/MA, no hordrio das O8hoomin (oito horas) as 12hoomin (doze
horas),mesmoenderegoeperiodonoqualosautosdoprocessoadministrativopermanecerao

Jenilson Bezerra Neves
Secretdrio Municipal de Sadde
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1. OBJETO
1.1. Aquisicao de Ambulancia Tipo A - Simples Remocao Tipo Furgoneta, destinado a atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Sadde de Mat6es do Norte - MA.

2. JUSTIFICATIVA

fl

0 no que

necessidade de atender a demanda do centro de satde

politicas
og5es co

pacientes e buscando sempre melhorar o acesso da
municipio de Mat5es do Norte/MA, e quando nece§

s do Est
sez de a

pacientes para os hospitais da capital e outros

inbulincia para o atendimento da demanda, devido
necessidades dos usudrios do Sistema Uni

ria devido a
ento de

aquls19

2.1. A Secretaria Municipal de Satde, justifica que a

forto e seguranca de

cia ad

isa a aquisi9ao de
das para suprir as

Satde -

3. VALOR MEDIO
do prese
istema

3.1. 0 prego considerado como estima
com base em pesquisas de

procedimento foi estimado o
noventa e seis reais e s

ermo de referencia foi determinado
anco de Precos, com base em tal
e cinquenta e seis nil, seiscentos e

4. ESPECIFICA
ITEM01

ESPECIFICACAO DOS VEicuLOSAmbu]anciaTipoA-SimplesRemocao

UNIDADE

QUANT.

V. UNIT.

V. TOTAL

Unidade

01

R$ 256.696,67

R$ 256.696,67

Tipo Furgoneta Veiculo furgoneta original
de fabrica,
0 kin, adaptado para
AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO. A
estrutura da cabine e da carroceria sera
original, construida em a9o ou monobloco.
Chassi: Comprimento total de, no minimo,
5,140 mm; distancia entre os eixos de, no
minimo, 3.200 mm; Altura lntema minima
do salao de atendimento de 1.300 mm.
Motorizapao:
Dianteiro;
4
cilindros,
combustivel diesel, potencia minima de 114
cv; tanque de combustivel com capacidade
minima de 69 litros. Sistema de freio com
Sistema ABS nas quatro rodas; Air-Bag

para os ocupantes da cabine. Diregao
assistida Hidraulica e/ou E16trica. Equipado
com todos os equipamentos de s6rie nao
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especificados e exigidos pelo CONTRAN.
Adaptapao: Altura intema do veiculo deve
ser original de fabrica. 0 pneu estepe nao
deve ser acondicionado no salao de
atendimento. Sistema E16trico deve ser
original do veiculo, com montagem de
bateria de no minimo 60 Ah do tipo sem
manutengao, minimo 12 volts. 0 Sistema
el6trico dimensionado para o emprego
simultaneo de todos os itens especificados
do veiculo e equipamentos, quer com a
viatura em movimento quer estacionada,
sem risco de sobrecarga no altemador,
fiagao ou disjuntores. As tomadas el6tricas
deverao manter uma distancia minima de 31
cm de qualquer tomada de Oxigenio. A
iluminagao
do
compartimento
de
atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e
Artificial, devera ser feita por no mfnimo 4
luminarias, instaladas no teto, em base
estanpada em alumino ou injetada em
plastico em modelo LED. A iluminagao

extema devera contar com holofote tipo
farol articulado regulado manualmente na
parte
traseira
da
carroceria,
com
acionamento independente e foco direcional
ajustavel 180° na vertical. Devera possuir 1
sinalizador principal do tipo barra linear ou

em formato de arco ou similar, com m6dulo
dnico; 2 sinalizadores na parte traseira da
AMB na cor vemelha, com frequencia
minima de 90 flashes por minuto, quando
acionado
com
lente
injetada
de
policarbonato. Podendo utilizar urn dos
conceitos de Led. Laudo que comprove o
atendiment o a norma SAE J575, SAE J595
e SAE J845, no que se refere aos ensaios
contra vibragao, umidade, poeira, corrosao,
deforinagao e fotometria classe 1, para o
Sinalizador Luminoso Frontal Principal.
Sinalizador acdstico com amplificador de
potencia minima de 100 W RMS @13,8
Vcc, m{nimo de 3 tons distintos; Sistema de

megafone com ajuste de ganho e pressao
sonora a 1 metro de no minimo 100 dB
@13,8 Vcc; Laudo que comprove o
atendimento a norma SAE J1849, no que se
refere a requisitos e diretrizes nos Sistemas
de sirenes eletr6nicas com urn bnico
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autofalante. Sistema portatil de oxigenio
completo, minimo 3 L. Sistema de radiocomunicagao em contato permanente com a
central reguladora. Na regiao da bancada,
devera existir uma legua e possuir:
flux6metro, umidificador para 02 e
aspirador tipo venturi, c/ roscas padrao
ABNT. Conex6es IN/OUT normatizadas
pela ABNT. A climatizapao do salao devera
permitir o resfriamento/aquecimento. 0
compartilhamento do motorista devera ser
fomecido com o sistema original do
fabricante do chassi ou homologado pela
fabrica para ar condicionado, ventilagao,
aquecedor e desembapador. Para o
compartilhamento do paciente, devera ser
fomecido original do fabricante do chassi
ou homologado pela fabrica urn sistema de
Ar Condicionado, com aquecimento e
ventilagao tipo exaustao lateral mos termos
do

item

5.12

da

NBR

14.561.

Sua

capacidade t6rmica devera ser com minimo
de 15.000 BTUs e unidade condensadora de
teto. Maca retratil, com no minimo 1.900
mm de comprimento, com a cabeceira
voltada para frente; com p6s dobraveis,
sistema escamoteavel; provida de rodizios,
3 cintos de seguranga fixos, que permitam

perfeita seguranga e desengate rapido,
suporta peso minimo de 100 Kg e
acompanham colchonete. Deverao ser
apre sentado s :
Autorizagao
de
Funcionamento de Empresa do Fabricante e
Registro ou Cadastramento dos Produtos na
Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio
atendendo
a
norma
ABNT
NBR
14561/2000 e AMD Standard 004, feito por
laborat6rio devidamente credenciado. As
paredes intemas, piso e a divis6ria deverao
ser em plastico reforgado com fibra de vidro
laminadas ou Acrilonitrila Butadieno
Estireno auto-estingufvel, ambos com
espessura minima de 3mm, moldados
conforme geometria do veiculo, com a

protegao
antimicrobiana, tomando
a
supefficie bacteriostatica. 0 baladstre
devera ter 2 pega-mao no teto do salao de
atendimento.
Ambos
posicionados
r6ximos as bordas da maca, sentido

P5gina 30 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87

E¥:'J:I_'-

AV. DR. ANTONIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE

traseira-frente do veiculo. Confeccionado
em aluminio, com 3 pontos de fixagao no
teto, instalados sobre o eixo longitudinal do
comprimento atraves de parafusos e com 2
sistema de suporte de soro deslizavel,
devendo possuir 02 ganchos cada para
fiascos de soro e plasma. Armdrio superior

F)Fl-I,C _

-

para objetos, em urn s6 lado da viatura, em
ABS auto-estinguivel, ou PRFV (plastico
resistente de fibra de vidro) ou compensado
naval revestido intema e extemamente em
material impermeavel e lavavel (formica ou
similar). As portas devem ser dotadas de
trinco para impedir a abertura espontanea
das mesmas durante o deslocamento. A
distribuigao dos m6veis e equipanentos no
salao
de
atendimento
deve prever:
Dimensionar o espago intemo, visando
posicionar, de forma acessivel e pratica, a
maca, bancos, equipamentos e aparelhos a
serem utilizados no atendimento as vitimas.
Fomecer de vinil adesivo p/ grafismo do
veiculo, composto por cruzes e palavra
Ambulancia no cape, vidros laterais e
traseiros, bern como, as marcas do Govemo
Federal, SUS e Minist6rio da Satde

a correrao por conta das seguintes Dotag5es

icipal de Sadde

ELEM. D

o de Veiculos para atender a Rede Ptiblica de Sadde
.52.00 -Equipanentos e Material Permanente

6. FORMA DE
ecidos de acordo com as solicitap6es requisitadas pela Contratante, devendo os
mesmos
---------- _ -_ser
-____
entregues
_ ,,J
julto
J
a sede desta, ou onde for mencionado nas respectivas Ordens de Compra,

6.1. Os ve{culos sera

flcando a Administrapao no direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente
necessaria, sendo as despesas com a entrega de responsabilidade da empresa Contratada;
6.2. Os veiculos deverao ser entregues no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da respectiva
Ordem de Compra;

Pagina 31 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

-

6.3. A Contratada ficara obrigada a trocar, as suas expensas, os veiculosque vierem a ser recusados por

justo motivo, sendo que o ato do recebimento nao importara a sua aceitagao;

NORTE / MA

12gu`u.2_L`,,

6.4. A Contratada devera efetuar as entregas em transporte adequado para t
6.5. 0 recebimento dos veiculos sera efetuado mos seguintes termos:

6.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificacao da conformidade do bern com a especificagao;

8.7. Durante o periodo de garantia, a CONTRATADA, sempre que solicitada, independentemente de ser
ou nao o fabricante, indicara a(s) concessiondria(s) autorizada(s), nos Estados de entrega dos veiculos, a
realizarem os servigos de assistencia tecnica preventiva ou corretiva aos veiculos.

9. D0 ACOMPANHAMENT0 E DA FISCALIZACAO
9.1. 0 cumprimento das obrigap6es constantes da licitagao sera acompanhado e fiscalizado, em todos os
seus temos, pelo Gestor de fiscalizapao de contratos da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA,
P5gina 3Z de 52
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ou, em seus impedimentos legais, por seu substituto eventual, representan
\_

Mat6es do Norte"A.
9.2. 0 representante da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, anotara em registro pr6prio todas
asocorrenciasrelacionadascomaaquisigaodosveiculos,ot)jetodesteTemodeReferencia,determinando
o que for necessario a regularizapao das falhas ou impropriedades observadas. A agao da fiscalizapao nao
exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.

10. DO PAGAMENTO

ota Fiscal, o pagamento
e que nao haja fator
devidamente
rtid6es de
ertidao
at::tuaidara£E::eseFTsfcda°]: S:omv:e::nie:gauc[°ar::a¥::amd: ieas£:
iao e Previdencidria,
da Ativa
Conjunta Negativa de D6bitos Relativos a Tributos
ularidade perante a
rova de
bro de 2
conforme Portaria PGFN/RFB n° 1751, de 02 d
da Divida Ativa
e Debit
Fazenda Estadual, mediante apresentapao das
Ou sede da licitante,
Fazenda
Estadual; Prova de Regularidade perante
va de Inscrigao na Divida
ertidao
ebitos Fis
mediante apresentapao da Certidao Negati
e
Garantia
por
Tempo de Servi¢o,
ao
Ativa do Municipio; Prova de Reg
de Regularidade do FGTS - CRF e
do Certifi
demonstrando situapao regular medi
abalho, mediante apresentapao da
Prova de inexistencia de d6bitos inadim
nta que o fomecedor apresentar em
histas
Certidao Negativa de D6bito
10.1 Ap6s aceitapao e ateste de recebimento definitivo dos veiculos ef
sera efittuado no prazo de ate 30 (trinta) dias, ap6s o fomecimentos dos
entagao
impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a
em de Fo

¢

\il`,`

sua proposta.

PAL DE MAT6ES D0 NORTEMA.

11. DAS OBRIGACO
1 1 . 1 . Cabera a P

a

a) acompanhar e
b) permitir o livre ape
assuntos ertinentes
todo ou

a execngao do

tratada as dependencias do contratante para tratar de

\`+\ `" , ,

anen

12. DAS OBRI

in desacordo com o contrato;
do prazo estabelecido;
sdrias ao-born andanento do fomecimento dos veiculos atestados.
tuais, quando for o caso.

ICITANTE VENCEDORA

uns, implicitos ou expressos no Contrato, nasespecificap6es e nas leis aplicaveis
a especie, cabe exclusivamente a Contratada:
a) manter preposto, aceito pela administragao da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte"A, durante
todo o periodo de vig6ncia da licitacao, para representa-lo sempre que for necessdrio;
b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte"A, ou ao seu
substituto eventual, quando for o caso, qualquer anomalidade de carater urgente e prestar os
esclarecimentos j ulgados necessarios;
c) manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigap6es assumidas, todas
as condig6es de habilitagao e qualificapao exigidas na licitapao;
12.1 A16m dos casos
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d) responsabilizar-se pelos danos causados diretanente a Administragao oviorg
a fiscalizagao
culpa, ou dolo na execugao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
ou o acompanhamento do contratante;
e) cunprir e fazer cunprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bern como
quaisquer determinag6es emanadas das autoridades competentes, pertinentes a materia objeto da
contratap5o,cabendo-lhednicaeexclusivaresponsabilidadepelasconsequenciasdequalquertransgressao
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PREGA0 ELETR6NIC0 N° XX/XXXX
PROCESS0 ADMINISTRATIVO N° 2810001/2021

sEssAO puBLlcA: ---- / ---- exxxx, As ---- H ---- MIN ( ---- ) HORA
LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DH

a

IDENTIFlcACAO DA PROpONENTE:
"\±.{;,J, Y
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i

A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-0
SECRETARIA MUNICIP

DECLARA QUE:
A EMPRESA:
COM MAO DE OBRA
1 -ESTAO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS
E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS,
PREVIDENCIARIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E
ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
2

-VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
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7° DA CONSTITUICAO FEDERAI.

PREGA0 HLETR6NIC0 N° XX/XXXX
PROCESSO ADMINISTRATIV0 N° 2810001/2021

(PAPEL TIMBRAD0 DA EMPRESA)

a

I Observapao: em caso afimativo, assinalar a ressalva acima.
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PREGA0 ELETR6NIC0 N° XX/XXXX
PROCESS0 ADMINISTRATIVO N° 2810001/2021

a

(IDENTIFICACAO
COMPLETA
DO
REPR]
REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUIDO

iidrT"AUNuji;,` ;+in f]-N's-i;-6+i;i5i-O-sT-O-iv6 -EDIT
N° XX/XXXX, DECLARA, SOB AS PENAS
PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PAR
LO LICITANTE), E 0
NDENT
NEIRA
XX/XXXX, FOI ELABORADA DE
ARTE, DIRETA OU
OUE
NOT
CONTEUDO DA PROPOSTA `NA
BIDO DE QUALQUER OUTRO
0OU
INDIRETAMENTE, INFORMA
ETR6NICO N° XX/XXXX, POR
PREGA
PARTICIPANTE POTENCIAL 0

QUALQUER MEIO OU
a) A INTENCAO D

PREGA0 ELETR
DE QUAL

ELETR6NI
QUE NAo TEN

TA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO
INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA
ENCIAL OU DE FATO DO PREGAO
PANT
LQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
10 OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA

DEQ

OU DE FATO DO PREGAO ELETR6NICO N°
TICIPAR OU NAO DA REFERIDA LICITACAO;

ROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGAO
NAO SERA, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU
ELETRONI
COMUNICADO
OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO
INDIRETAMEN
ENCIAL OU DE FATO DO PREGA0 ELETR6NIC0 N° XX/XXXX
PARTICIPANTE P
A-ri-iE-s-DA ADTUDlcACAO DO OBTETO DA REFERIDA LlclTACAO;
E) QUE 0 CONTEUDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGA0
ELETRONICO N° XX/XXXX NAO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU
INDIRETAMENTE, INFOI"ADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER
/ UF, ANTES DA ABERTURA OFICIAL
INTEGRANTE DO MUNICIPIO DE
DAS PROPOSTAS; E
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MATOES DO NORTE / MA

F) QUE ESTA PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENS
QUE DETEM PLENOS PODERES E INFORMACOES PARA FIRMA-LA.
..................,..... DE ..........

REPRESENTANTE LEGAL

fi

fl
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IVIAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001 -87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE

(LTDA, S.A, ETC.),
[NOME DA EMPRESA], [QUALIFICACAO: TIPO DE SO
REPRESENTADA
o
N°
P{XXX],
ENDERECO COMPLETO, INSCRITA NO CNPJ SOB
ARTEIRA DE
PELO [CARGO] INOME DO REPRESENTANTE
SOB AS
NO
[XX
IDENTIDADE N° [XXXX], INSCRITO NO CPF S
SADE
ICROEMP
`p~Eiv+AiijA~D-Es+ `DA--i-Ei; -au-i -s-E-ENQUADRA
N°
123
DE
14 DE
PLEMEN
PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3o
E VANTAGENS
ENEFIC
RUIR
DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA
AS VEDAC6ES
ENHU
DRAR
LEGALMENTE INSTITuf DAS POR NAO SE E
0 123 DE 14 DE
NTAR
COMPL
LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4° DO ART. 3° D
LTERAC6ES, SOB AS
006 E S
SDAL
DEZEMBRO DE 2006. DECLARO, PA

PENALIDADES DESTA, SER:

GUAL 0

) MICROEMPRESA -RECEITA 8

VANTAGENS LEGALMENTE
VEDAC6ES LEGAIS IMPOSTAS

UF,00 E ESTANDO A
INSTITuiDAS POR NAO S

0123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

PELO § 40 DO ART.

(

) EMPRE

360.

a lpxs:€TP\q£?T
NAO SE ENQUAD
OMPLE

•

ESTA

DE

ENQUADRA
NOS TERMOS DA
•

NFERIOR A 360.

CEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A
/ UF,00 VALORES
FERIOR A 4.800.
VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUIDAS POR
EDAC6ES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 40 DO ART.
LTERADA PELA LC 147/2014.

DERA SER
MO ME OU EPP,

PREENCHIDA

SOMENTE

PELA

LICITANTE

3, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;

A NAO APRESENTACAO DESTA DECLARACAO SERA INTERPRETADA COMO NAO
ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC N° 123/2006,
OU A OPCAO PELA NAO UTILIZACAO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

LOCAL E DATA
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111-

NOME E ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR

oho cAsO DE ME E Epp>
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
CRC:

A

A
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OBS: AO REDIGIR A PRESENTE DECLARACAO, 0 PROPONENTE DEVERA UTILIZAR
FORMULARIO COM TIMBRE DA PROPONENTE.

a
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CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE
DO NORTE / MA
I+I.

r\

2.1. 0 prazo de vigencia deste Termo de Contrato 6 aquele fixado no Termo de Referencia, com inicio na
datade/
/
eencerranentoem
/
/
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AV. DR. ANTONIO SAMPAlo -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6.3.Nosreajustessubsequentesaoprimeiro,ointerregnomlnimodeumanoseracontadoapartirdosefeitos
financeiros do dltimo reajuste.

do indice de reajustanento, o CONTRATANTE pagara a
\,,_I. No
J |\, caso
t,`^.L,\de
,---,--._
_ ou
__ nao
____ divulgapao
_
6.4.
atraso
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacao conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.
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AV. DR. ANT6NIO SAIVIPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL

6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar mem6ria de calculo referente

9.1. A fiscalizagao da execucao do objeto sera efetuada por Comissao/Representante designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referencia, anexo do Edital.

A CONTRANTE se obriga a:
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a) acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato;

ra tratar de

;; ~p-evi:;irtrr-;ii;I-;~;;;-s-s~o-aoi-;in;regados da coLtratada as depehdffifad

assuntos pertinentes aos produtos adquiridos;
c) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato;
d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
e) proporcionar todas as condig6es necessdrias ao born andamento do fomecimento dos produtos
atestados.
I) aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

A CONTRATADA se obriga a:

fi

durante

pela administrapao da Prefeitur
::d::tpeerr[Por::°dset°j£:::£ct£°a da licitapao, para representa-

b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Pre
substituto eventual, quando for o caso, qualql

ormalida

e Mat6es
carater

orte"A, ou ao seu
nte e prestar os

esclarecimentos julgados necessarios ;

e com as

c) manter, durante toda a execugao do `contr
as condic6es de habilitapao e qualific

licitapao;

dminis

d) responsabilizar-se pelos
culpa, ou dolo na execngao
ou o acompanhanento do

e) cunprir e faz
quaisquer dete

fl

contratapao,cal

gap6es assumidas, todas

o ou a terceiros, decorrentes de sua
essa responsabilidade a fiscalizagao

os, leis, regulanentos e posturas, bern como
oridades competentes, pertinentes a materia objeto da
sabilidade pelas consequencias de qualquer transgressao

SOuC

de seus prepostos o

escrito, quando verificar quaisquer condic6es inadequadas
de fatos que possan prejudicar a perfeita execugao do contrato;
g) nfro transfe

da Prefeitura M
h) substituicao de todo

total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuencia

s do Norte"A.
alquer material que for entregue impr6prio, danificado, ou em desacordo com

o exigido;

i) entregar os produtos mos prazos, condig6es e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do

consunidor;
j)arcarcomtodasasdespesas,diretasouindiretas,decorrentesdocunprimentodasobrigag6esassumidas,
sem qualquer Onus a Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA.
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`r
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k) a contratada sera responsavel pela idoneidade e pelo comportanen
ou prepostos.

11.1.

subordinados

Comete infrapao administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatario

a

a) Adverfencia por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de ate 20% (vinte por cento) sobre
o valor total do contrato;

c) Suspensao tempordria de participapao em licitagao e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Mat5es do Norte/MA, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
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refeitura
d)Sendoqueemcasodeinexecugaototal,semjustificativaacal
Municipal de Mat6es do Norte/MA, sera aplicado o limite maximo temporal previsto para a
penalidade 05 (cinco) anos;

a) Balango dos eventos contratuais ja cunpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relapao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
c) Indenizag6es e multas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

13.1. E VEDADO A CONTRATADA:

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira;

b)InterromperaexecugaocontratualsobalegagaodeinadimplementoporpartedaCONTRATANTE,
salvo mos casos previstos em lei.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Temo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

de20.....

/UF,..........de
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Responsavel legal da CONTRATANTE
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EDITAL DE LICITACAO

\, :i:a-~ ~--___-

,`

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES D0 NORTE -ESTAD0 DO
MARANHAO
PROCESS0 ADMINISTRATIVO N° 2810001/2021

MODALIDADE

PREGAO ELETRONICO N° 28/2021.
Lei 10.520/2002, Lei Complementar n°. 123/2006, Decreto
n°

BASE LEGAL

10.024/2019,

aplicando-se
8.666/1993

fi

Lei

Complementar

subsidiariamente no
e

suas

alterac6es

n°.

147/2014,

que couber a Lei

e

demais

legislag6es

correlatas.

OBJETO

Aquisieao de Ambulancia Tipo A - Simples Remogao Tipo
Furgoneta, destinado a atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Sadde de Mat6es do Norte - MA

TIP0 DA LICITACAO

Menor Preeo Unitario.

REGIME DH EXECUCAO

Por Preco Unitario.

LOCAL DA SESSAOPUBLICA

httD://www.Iicitanet.com.br/.

DATA E HORARIO DEABHRTURADASPROPOSTAS-SESSAOpbBLICA: 14 de Dezembro de 2021.
09hoomin (move horas).

A

MODO DE DISPUTA

ABERTO

VALOR ESTIMADO

R$ 256.696,67 (duzentos e cinquenta e seis mil, seiscentos

e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos).

FONTE RECURSO

CLASSIFICACAO
ECONOMICA:
Equipamentos e Material Permanente

4.4.90.52.00

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

INFORMACOES COMPLEMENTARES
0

Edital

esta

disponibilizado,

na

integra,

no

endereeo

eletr6nico:

httD://www.Iicitanet.com.br/. e tamb6m poderao ser lidos e/ou obtidos no Centro

Administrativo da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, localizado na Av. Dr.
Antonio Sampaio, n° 100, CEP: 65.468-000, Centro -Mat5es do Norte/MA, no horario das
08hoomin (oito horas) as 12hoomin (doze horas).

ATENCAO. Recomendamos a atenta leitura do. instrumento convocat6rio e seus anexos, a
fim de evitar a pratica das condutas previstas no art. 7° da Lei n° 10.520/2002, que podera

;:::ri::::::aep:i::|g:on:acso::rnaatloidea:::::emv;;:a:on:i:eafge:::o,ea:iigAsempr7dasmultas
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PREFEITURA IVIUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

EDITjEL DH LICITACA0
PREGAO ELETR6NICO N° 28/2021
LICITACA0 DIFERENCIADA COTA EXCLUSIVA E RESERVADA A PARTICIPACA0 DE
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUEN0 PORTE
(Artigo 48, incisos I e Ill da Lei Complementar n° 123/2006, com redapao dada pela Lei Complementar
n° 147/2014).

0 MUNIcipIO DE MAT6ES DO NORTE, ESTADO DO MARANHAO, TORNA PUBLICO, PARA
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE POR MEIO DA COMISSAO PERMANENTE DE
LICITACAO, REALIZARA LICITACAO, NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA

®

::#%gEIAc£L[cN8¥O.f2%TDEERIL? DDEEnd::g#2#2? D%EDNEocRRE:#FCE%Ep£: NIOT]EO¥O.24#
20 DE SETEMBRO DE 2019, DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006,
LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014, LEI COMPLEMENTAR N° 155/2016 APLICANDO-SE,
SUBSIDIARIAMENTE, A LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E AS EXIGENCIAS
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E DEMAIS NORMAS PERTINENTES A ESPECIE.

Os trabalhos serao conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a insergao e
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a pagina eletr6nica
http://www.Iicitanet.com.br/. 0 servidor tera, dentre outras, as seguintes atribuig6es: coordenar o
processo licitat6rio; receber, examinar e decidir as impugnag6es e consultas ao edital, apoiado pelo setor
respousavel pela sua elaboragao; conduzir a sessao ptiblica na internet; verificar a conformidade da
proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as
condic6es de habilitapao; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando a autoridade competente

quando mantiver sua decisao; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando nao houver
recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruido a

a

autoridade responsavel e propor a homologagao.

:. . :_ .

. .
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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1. D0 0BJETO.
1.1.

0 objeto da presente licitacao 6 a escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisicao de
Ambulancia Tipo A - Simples Remogao Tipo Furgoneta, destinado a atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Satide de Mat6es do Norte - MA, conforme condig6es,
quantidades e exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A

1.2.

A licitacao sera dividida por ITENS em COTAS, conforme tabela constante do Termo de
Referencia, facultando-se ao licitante a participacao em quantos items forem de seu interesse.

1.3.

0 crit6rio de julgamento adotado sera o menor preco por ITEM, observadas as
exigencias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificag6es do objeto.

1.4.

Em atendimento ao disposto no artigo 48, incisos I e Ill, da Lei Complementar n° 123/2006,
com redacao dada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014.

I - Deverd realizar processo licitat6rio destinado exclusivamente a participacdo de
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contrata€do cujo valor seja de
ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
Ill - Deverd estabelecer, em certames para aquisicdo de bens de natureza divisivel, cola
de at6 25%o (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratafdo de microempresas e
empresas de pequeno porte;

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

1

:RT.%RfAU#LREfifAD:E|3o| Fundo Municipa, de sadde
FUNCA0 PROGRAMATICA: 10.301.003
PROJ.ATIVIDADE: I.020 -Aquisicao de Veiculos para atender a Rede Pdblica de Satide
ELEM. DE DESPESA: 4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente

3. DO CREDENCIAMENTO.
3.1.

0 Credenciamento e o nivel basico do Registro Cadastral no PORTAL LICITANET que
permite a participagao dos interessados na modalidade LICITAT6RIA PREGAO, em sua
FORMA ELETR6NICA.

3.2.

0 cadastro devera ser feito no PORTAL LICITANET, no sitio 4ffz2Zed!.{,'J.f##6'f."j#?LL&±:£;.

3.3.

O credenciamentojunto ao provedor do sistema implica a resp nsabilidade do licitante ou de
ara realizapao das transac6es
seu representante legal e a presuncao de sua capacidade tec
inerentes a este Pregao.
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3.4.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE

0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas trams
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos

praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitacao por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.5.

A

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no
PORTAL LICITANET e mante-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela
informapao, devendo proceder, imediatamente, a corregao ou a alteragao dos registros tao
logo identifique incorregao ou aqueles se tomem desatualizados.
3.5.1.

A nao observancia do disposto no subitem anterior podefa ensejar desclassifica?ao
no momento da habilitagao

4. DA PARTICIPACAO NO PREGAO.
4.1.

Poderao participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitagao, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL

LICITANET.
4.2.

Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
nos limites previstos da Lei Complementar n° 123 de 2006.

4.3.

NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO OS INTERESSADOS:
4.3.1.

Proibidos de participar de licitag6es e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislacao vigente;

4.3.2.

Que nao atendam as condie6es deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3.

Estrangeiros que nao tenham representagao legal no Brasil com poderes expressos

ft

para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;
4.3.4.

Que se enquadrem nas vedap6es previstas no artigo 90 da Lei n° 8.666, de 1993;

4.3.5.

Que estejam sob falencia, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolucao ou liquidagao;

4.3.6.

Entidades empresariais que estejam reunidas em cons6rcio;

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
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4.4.

CNPJ N° 01.612.831/0001 -87
AV. DR. ANT6NIO SAIVIPAIO -CENTRO,

SECRETARIA MUNICIPAL DE

COMO CONDICAO PARA PARTICIPACAO NO
ASSINALARA "SIM" OU "NAO" EM CAMPO PR6PRIO DO SISTEMA ELETR6NICO,
RELATIVO AS SEGUINTES DECLARACOES:
4.4.1.

Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123,
de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49;

4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participapao de microempresas e empresas de

pequeno porte, a assinalagao do campo "nao" impedira o prosseguimento
no certame;

A

4.4.1.2. Nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalacao do campo "nao" apenas

produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte.
4.4.2.

Que esta ciente e concorda com as condic6es contidas no Edital e seus anexos;

4.4.3.

Que cumpre os requisitos para a habilitacao definidos no Edital e que a proposta

apresentada esta em conformidade com as exigencias editalicias;

a

4.5.

4.4.4.

Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitaeao no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores;

4.4.5.

Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de
aprendiz, mos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

4.4.6.

Que a proposta foi elaborada de forma independente, mos termos da Instrucao
Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.7.

Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no
inciso Ill do art. 5° da Constituicao Federal;

A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigao sujeitara o licitante as
sang6es previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS I)OCUMENTOS DE HABILITACAO.
tema eletr6nico,
I, proposta com a

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
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CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE

descricaodoobjetooferiadoeopreco,ateadataeohorarioestabe|\;Li
sessao ptiblica, quando, entao, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa
documentacao.
5.2.

0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacao exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.3.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a documentagao de
habilitagao, ainda que haja alguma restricao de regularidade fiscal e trabalhista, mos termos
do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

A

5.4.

Incumbira ao licitante acompanhar as operac6es no sistema eletr6nico durante a sessao
ptiblica do Pregao, ficando responsavel pelo Onus decorrente da perda de neg6cios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.5.

Ate a abertura da sessao ptiblica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitacao anteriormente inseridos no sistema;

5.6.

Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagao entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera ap6s a realizacao dos procedimentos de negociacao e

julgamento da proposta.
5.7.

r\

Os documentos que comp6em a proposta e a habilitapao do licitante melhor classificado
somente serao disponibilizados para avaliacao do pregoeiro e para acesso ptiblico ap6s o
encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.
6.1.

0
LICITANTE
DEVERA
ENVIAR
SUA
PROPOSTA
MEDIANTE
PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETR6NICO, DOS SEGUINTES CAMPOS:

0

6.1.1.

Valor unitario e total para CADA ITEM de itens (conforme o caso), em moeda
corrente nacional;

6.1.2.

Descricao detalhada do objeto, contendo as informag6es similares a especificagao
do Termo de Referencia;

6.2.

Todas as especificac6es do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3.

Nos

valores

propostos

estarao

inclusos

todos

os

custos

operacionais,

encargos

ca%%,Sa#:st£8oNorte
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DO NORTE / MA
_--

6.4.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lad:LS
responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob
alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.5.

0 prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data
de sua apresentacao.

6.6.

Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regencia de
contratag6es ptiblicas, quando participarem de licitae6es ptiblicas;

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACA0 DAS PROPOSTAS E FORMULACA0 DE
LANCES.
7.1.

A abertura da presente licitapao dar-se-a em sessao pdblica, por meio de sistema eletr6nico,
na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2.

0 Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis ou nao apresentem as especificag6es t6cnicas exigidas no Termo de Referencia.

a
7.3.

7.2.1.

Tambem sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2.

A desclassificagao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3.

A nao desclassificagao da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

0 sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.

7.4.

0 sistema disponibilizara campo pr6prio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

7.5.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletr6nico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
7.5.1.

7.6.

01ance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagao indicada no preambulo
deste edital.

Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos,
da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

Pagina 7 de 52

I,°ftffT(,°a%i°ti

a

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001 -87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP 65.468-00
SECRETARIA MUNICIPAL
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7.7.

0 1icitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou
superior ao tiltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8.

0 intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacao aos lances intermedidrios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser R$ 100,00 (cem reais).

7.9.

Sera adotado para o envio de lances no Dregao eletr6nico o modo de disDuta "ABERTO"
em que os licitantes apresentarao lances ptiblicos e sucessivos, com prorrogag6es.

7.10. A etapa de lances da sessao ptiblica tera duragao de dez minutos e, ap6s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tiltimos dois minutos do

pen'odo de durapao da sessao pdblica.
7.11. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.
7.12. Nao havendo novos lances na forma estabelecida mos itens anteriores, a sessao ptiblica
encerrar-se-a automaticamente.

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagao automatica pelo sistema, podera o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessao
ptiblica de lances, em prol da consecucao do melhor preco.

A

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverao ser
desconsiderados pelo pregoeiro.
7.15. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado primeiro.

7.16. Durante o transcurso da sessao pdblica, os licitantes serao informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.
7.17. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o
sistema eletr6nico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

7.18. Quando a desconexao do sistema eletr6nico para o pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessao ptiblica sera suspensa e tera rein{cio somente ap6s comunicagao
expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal LICITANET,
i:/,/www.Iici8{#iSeg.t:{iSgELb
quando serao divulgadas data e hora para a sua reabertura. E
sera reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sitio eletr6nico utilizado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL
DO NORTE / MA

pFRIOs:__
7.19. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de RApro

7.20. Em relacao a itens nao exclusivos para participacao de microempresas e empresas de pequeno

porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacao automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. 0 sistema identificara em coluna pr6pria
as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com
os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto mos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

fl

7.21. Nessas condic6es, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de ate 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22. A melhor classificada mos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma tiltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 10 (dez) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagao automatica para
tanto.
7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.
7.24. No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de

a

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

7.25. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferencia em relacao ao servigo
estrangeiro, o criterio de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que
fizerem jus as margens de preferencia, conforme regulamento.
7.26. A ordem de apresentagao pelos licitantes 5 utilizada como urn dos crit6rios de classificacao,
de maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o crit6rio de desempate sera aquele
previsto no Art. 3°, § 20, da LEI N° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferencia,
sucessivamente, aos bens e servigos:
7.27.1. Produzidos no pals;
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7.27.2. Produzidos por empresas brasileiras:
7.27.3. Produzidos por empresas que invistam em pesqui-Sa--6 no desenvolvimento de
tecnologia no Pals;

7.27.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiencia ou para reabilitado da Previdencia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagao.
7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletr6nico dentre as

propo stas empatadas.

fl

7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao ptiblica, o pregoeiro devera encaminhar, pelo
sistema eletr6nico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para

que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagao em condig6es diferentes das previstas
neste Edital.
7.29.1. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
7.29.2. 0 pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS)
HORAS, envie a proposta adequada ao tiltimo lance ofertado ap6s a negociacao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.30. Ap6s a negociacao do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacao e julgamento da
proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1.

Encerrada a etapa de negociagao, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequapao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacao ao maximo
estipulado para contratagao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paragrafo
hnico do art. 70 e no § 90 do art. 26 do Decreto Federal n.° 10.024/2019.

8.2.

0 licitante qualificado como produtor rural pessoa fisica devera incluir, na sua proposta, os

percentuais das contribuic6es previstas no art.176 da Instrucao Normativa RFB n. 971, de
2009, em razao do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificaeao.
8.3.

Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar pre?o final superior ao
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8.3.1.

IOcO±

Considera-se inexequivel a proposta que apresente pr t apfa
simb6licos, irris6rios ou de valor zero, incompativeis com--o-si)recosdos insumos e
salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocat6rio da licitapao nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e/ou instalap6es de propriedade do pr6prio licitante, para os

quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

a

8.4.

Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligencias para aferir a exequibilidade
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam
a suspeita;

8.5.

Na hip6tese de necessidade de suspensao da sessao ptiblica para a realizacao de diligencias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessao ptiblica somente podera ser reiniciada
mediante aviso previo no sistema com, no minimo, VINTE E QUATRO HORAS DE
ANTECEDENCIA, e a ocorrencia sera registrada em ata;

8.6.

0 Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena
de nao aceitacao da proposta.
8.6.1.

0 prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitagao escrita e

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.

8.6.2.

®

Dentre os documentos passfveis de solicitacao pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as caracteristicas, especificac6es e detalhamento do produto a ser
fomecido, encaminhados por meio eletr6nico, ou, se for o caso, por outro meio e

prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema
eletr6nico, sob pena de nao aceitacao da propostaT

8.7.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificapao.

8.8.

Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenders a sessao, informando no "chat" a nova data e
horario para a sua continuidade.

8.9.

0 Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletr6nico, contraproposta ao licitante

que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengao de melhor preeo,
vedada a negociagao em condic6es diversas das previstas neste Edital.

:, . : . . .
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8.9.2.

A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendoise
demais licitantes.

8.10. Nos items nao exclusivos para a participaeao de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera
nova verificapao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate ficto, previsto mos artigos
44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.11. EnceITada a analise quanto a aceitagao da proposta, o pregoeiro verificara a habilitagao do
licitante, observado o disposto neste Edital.

fl

9. DAHABILITACAO.
9.1.

COMO CONDICAO PREVIA AO EXAME DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO
LUGAR, 0 PREGOEIRO VERIFICARA 0 EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS
CONDIC6ES DE PARTICIPACAO, ESPECIALMENTE QUANTO A EXISTENCIA DE
SANCAO QUE IMPECA A PARTICIPACAO NO CERTAME OU A FUTURA
CONTRATACAO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, E AINDA NOS SEGUINTES CADASTROS:
9.1.1.
9.1.2.

Possuir cadastro do portal LICITANET,
Cadastro Nacional de Empresas Inid6neas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas -CNEP (.\.I:.t}.L±ty..poi.tiiid{'i{ransparc`nc i ;1..g(_)\....:..i:?..i.-);

9.1.3.

a

Cadastro Nacional de condenap6es civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiga
)r{]hidadL` adm,,i``'consu[tar
us.i?r,,,'`im

9.1.4.

9.1.5.

re |ier]do.

Lista de Inid6neos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uniao -TCU;

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tambem de
seu s6cio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que preve,
dentre as sang6es impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibigao de contratar com o Poder Pdblico, inclusive por
intermedio de pessoajuridica da qual seja s6cio majoritario.
9.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situagao do Fomecedor a existencia de
Ocorrencias Impeditivas lndiretas, o gestor diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relat6rio de
Ocorrencias lmpeditivas Indiretas.

9.1.5.2. A tentativa de burla sera verificada por meio
linhas de fomecimento similares, dentre outros.
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9.1.5.3. 0 licitante sera convocado
desclassificacao.
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9.2.

oc2ed /202=

para manifestapaldT:pi

9.1.6.

Constatada a existencia de sangao, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por
falta de condigao de participagao.

9.1.7.

No caso de inabilitacao, havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual
ocorrencia do empate ficto, previsto mos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123,
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagao da proposta
subsequente.

Caso atendidas as condig6es de participacao, a habilitagao dos licitantes sera verificada por

meio do PORTAL LICITANET, em relagao a habilitacao juridica, a regularidade fiscal e
trabalhista, a qualificagao econ6mica financeira e habilitacao tecnica.
9.2.1.

i clever do licitante atualizar previamente as comprovac6es constantes do

PORTAL LICITANET, para que estejam vigentes na data da abertura da sessao
ptiblica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentagao da proposta, a respectiva
documentacao atualizada.
9.2.2.

0 descumprimento do subitem acima implicara a inabilitagao do licitante, exceto se
a consulta aos sitios eletr6nicos oficiais emissores de certid6es feita pelo Pregoeiro
lograr exito em encontrar a(s) certidao(6es) valida(s), conforme art. 43, §3°, do
Decreto 10.024, de 2019.

9.3.

a

Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacao complementares, necessarios
a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a
encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena
de inabilita¢ao.

9.4.

Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver ddvida em relacao a
integridade do documento digital.

9.5.

Nao serao aceitos documentos de habilitagao com indicacao de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

9.6.

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela pr6pria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.
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9.6.1.

Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e

ntimeros de documentos pertinentes ao CND e ao
comprovada a centralizacao do recolhimento dessas contribuic6es.

quando for

9.7.

Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste Edital,
a documentaeao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagao:

9.8.

HABILITACAO JURfDICA:
9.8.1.

C6pia da c6dula de identidade ou outro documento oficial de identificagao com
fotografia do(s) responsavel(eis) (diretor, s6cio ou superintendente) da empresa ou
firma licitante;

9.8.2.

No caso de empresario individual: inscrigao no Registro Ptiblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.3.

No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobat6rio de seus administradores;

9.8.4.

Inscricao no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao
no Registro onde tern sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agencia;

9.8.5.

No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos seus
administradores;

9.8.6.

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pals: decreto
de autorizagao;

9.8.7.

Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as altera¢6es ou da
consolidacao respectiva;

fl

a

9.9.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
9.9.1.

CNPJ - Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.9.2.

Prova de inscricao no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, relativo a sede
ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de
objeto contratual;
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9.9.3.

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, hg¥ffian
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
creditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social` nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.4.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.9.5.

Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a justica do trabalho,
mediante a apresentagao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa,
mos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.9.6.

Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, atraves da Certidao Negativa
conjuntajunto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual
onde a empresa for sediada;

9.9.7.

Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, atraves da Certidao Negativa

junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde
a empresa for sediada;

fl

9.9.8.

Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitat6rio, devera comprovar tal condi¢ao mediante declara?ao da Fazenda Estadual
do seu domicflio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.9.9.

Caso o licitante detentor do menor preeo seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentagao exigida para
efeito de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricao, sob pena de inabilitaeao.

9.10. QUALIFICACAO ECON6MICO-FINANCEIRA.
9.10.1. Certidao Negativa de falencia, de concordata, de recuperacao judicial ou
extrajudicial (Lei n° 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da

empresa, datado dos tiltimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na pr6pria Certidao;
9.10.2. Balanco patrimonial e demonstrag6es contabeis do dltimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira
da empresa, vedada a sua substituigao por balancetes ou balangos provis6rios,

podendo ser atualizados por indices oficiais quando ence
meses da data de apresentacao da proposta;
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9.1o.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio S.©`efaLri

apresentagao de balango patrimonial e demonstrac6es contabeis referentes
ao periodo de existencia da sociedade;
9.10.2.2. As empresas com memos de 01 (urn) exercicio financeiro deve cumprir a
exigencia deste subitem mediante a apresentacao do Balanco de

Abertura;

a

9.10.2.3. i admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato
social/estatuto social.

9.10.3. A comprovagao da situagao financeira da empresa sera constatada mediante
obtengao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (urn) resultantes da aplicaeao das formulas:
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo Passivo
Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante

LC =

fl

Passivo circulante

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (urn) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverao comprovar, considerados os riscos para a Administragao, e, a criterio da
autoridade competente, o capital minimo ou o patrim6nio liquido minimo de 10%

(dez por cento) do valor estimado da contratapao ou do item pertinente.
9.1o.5. Na hip6tese de alteracao do Capital Social, ap6s a realizagao do Balanco
Patrimonial, a licitante devera apresentar documentaeao de alteragao do Capital
Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balango
foi arquivado.

9.10.6. A pessoa juridica optante do Sistema de Lucro Real devera apresentar juntamente
com o Balango Patrimonial, c6pia do recibo de entrega da escrituragao contabil
digital -SPED CONTABIL, nos termos da IN RFB 1.420/2013, alterada pela IN
RFB n° 1.594/2015, e 1.422/2013.

9.11. QUALIFICACAO TECNICA.
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fomeceu ou esta fomecendo produtos compativeis com o objeto deste Pregao. 0 atestado devera ser
impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereco completo, devendo ser assinado
por seus s6cios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsavel, com expressa
indicaeao de seu nome completo e cargo/fungao.
9.12.1. Caso o documento nao seja apresentado conforme exigem o item acima, a comissao podera
abrir diligencia para a verificapao da veracidade das informa¢6es dele constante.

A

9.12.2. Verificado que nao se trata de documento verdadeiro, a comissao tomara as providencias
cabiveis no sentido de proceder a diligencia mais apuradas e, se for o caso, adotar outros

procedimentos a fim de aplicar punig6es ou representar aos 6rgaos competentes para adotar as
medidas necessarias.
9.12.3. i indispensavel que o atestado de capacidade t6cnica apresente informae6es tangiveis,
ficando vedada a apresentada com informac6es genericas, tais como: ter fomecido os
materiais/produtos a contendo. Essa exigencia e necessaria para que, na ocasiao da analise do
documento, o julgador da proposta possa aferir efetivamente as condic6es de fomecimento eficiente
da empresa para a execugao do objeto de maneira satisfat6ria
9.13. A existencia de restrigao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nao impede que a licitante

qualiflcada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigencias do edital.

a

9.13.1. A declaragao do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de habilitagao.

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existencia de alguma restrigao no que tange a
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias titeis, ap6s a
declaragao do vencedor, comprovar a regularizagao. 0 prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a
criterio da administragao ptiblica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagao de justificativa.
9.15. A nao-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitacao
do licitante, sem prejuizo das sang6es previstas neste Edital, sendo facultada a convocagao dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificacao. Se, na ordem de classificagao, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte com alguma restrigao na documentagao fiscal e trabalhista, sera concedido o
mesmo prazo para regularizagao.
9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspendera
a sessao, informando no "chat" a nova data e horario para a continuidade da mesma.
9.17. Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitagao, seja por nao
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste E
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9.18. Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte;-e
inabilitacao,
havera nova verificaeao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate ficto, previsto mos artigos 44 e
45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagao da proposta
subsequente.
9.19. Constatado o atendimento as exigencias de habilitacao fixadas no Edital, o licitante sera declarado
vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

A

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 02
(DUAS) HORAS a contar da solicitacao do Pregoeiro no sistema eletr6nico e devera:
10.1.1.

Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a dltima folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2.

Conter a indicacao do banco, ntimero da conta e agencia do licitante vencedor,

para fins de pagamento.
10.1.3.

Conter informac6es da MARCA/FABRICANTE dos produtos.

10.2. A proposta final devera ser documentada mos autos e sera levada em consideragao no
decorrer da execugao do contrato e aplicagao de eventual saneao a Contratada, se for o caso.

fl

10.2.1.

Todas as especificac6es do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.3. Os precos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos
e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93).
10.3.1.

Ocorrendo divergencia entre os precos unitarios e o prego global, prevalecerao os

primeiros; no caso de divergencia entre os valores numericos e os valores
expressos por extenso, prevalecerao estes dltimos.

10.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter altemativas de pre?o ou de qualquer outra condicao que induza o julgamento a mais
de urn resultado, sob pena de desclassificacao.
10.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao sendo considerada
aquela que nao corresponda as especificag6es ali contidas ou que estabeleca vinculo a
proposta de outro licitante.
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10.6. As propostas que contenham a descricao do objeto, o valor e os
estarao disponfveis na internet, ap6s a homologacao.

11. DOS RECURSOS.
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacao fiscal e trabalhista da licitante

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido
o prazo de no minimo dez minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengao de
recorrer, de forma motivada, isto e, indicando contra qual(is) decisao(6es) pretende recorrer
e por quais motivos, em campo pr6prio do sistema.

A

11.2. Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existencia
de motivacao da intencao de recorrer, para decidir se admite ou nao o recurso,

fundamentadamente.
11.2.1.

Nesse momento o Pregoeiro nao adentrara no m6rito recursal, mas apenas
verificara as condig6es de admissibilidade do recurso.

11.2.2.

A falta de manifestagao motivada do licitante quanto a intengao de recorrer
importara a decadencia desse direito.

11.2.3.

Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entao, o prazo de tr6s
dias para apresentar as raz6es, pelo sistema eletr6nico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarraz6es
tambem pelo sistema eletr6nico, em outros tr6s dias, que comecarao a contar do
termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

A

11.3. 0 acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no enderego
constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SHSSA0 PUBLICA.
12.1. A sessao pdblica podera ser reaberta:

12.1.1.

Nas hip6teses de provimento de recurso que leve a anulagao de atos anteriores a
realizacao da sessao ptiblica precedente ou em que seja anulada a pr6pria sessao

ptiblica, situagao em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2.

Quando houver erro na aceitapao do preco melhor classificado ou quando o
nstrumento
licitante declarado vencedor nao assinar o contrato, nao retirar
ermos
equivalente ou nao comprovar a regularizacao fiscal e
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art. 43, § 1 ° da LC n° 123/2006. Nessas hip6teses, serao atlQtnd.Q

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lari~c6-s-.

reaberta.

a

12.2.1.

A convocagao se clara por meio do sistema eletr6nico ("chat"), ou e-mail, ou de
acordo com a fase do procedimento licitat6rio.

12.2.2.

A convoca¢ao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no

CADASTR0 D0 PORTAL LICITANET, sendo responsabilidade do licitante
12.2. Todos os manter
licitantes
deverao
ser convocados para acompanhar a sessao
seusremanescentes
dados cadastrais
atualizados.

13. DA AI}JUDICACA0 E HOMOLOGACAO.
13.1. 0 objeto da licitacao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso nao haja interposigao de recurso, ou pela autoridade competente, ap6s a regular decisao
dos recursos apresentados.

13.2. Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologara o procedimento licitat6rio.

14. DA GARANTIA DE HXECUCAO.
14.1. Nao havera exigencia de garantia de execugao para a presente contratacao.

a

15. DO TERMO DE CONTRAT0 0U INSTRUMENTO EQUIVALENTE.
15.1. Ap6s a homologagao da licitacao, em sendo realizada a contratacao, sera firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.
15.2.
O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias dteis contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme
o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizaeao), sob pena de decair do direito a
contratacao, sem prejuizo das sanc6es previstas neste Edital.

15.2.1.

Altemativamente a convocacao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para
a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administrapao podera encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicataria,

:..-...
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15.2.2.

O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogadc|,FpjH
solicitagao justificada do adjudicatario e aceita pe laAdminiTsifa~;'ab

15.3. 0 Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:
15.3.1.

Referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacao de neg6cios ali
estabelecida as disposie6es da Lei n° 8.666, de 1993;

15.3.2.

A contratada se vincula a sua proposta e as previs6es contidas no edital e seus
anexos;

15.3.3.

A contratada reconhece que as hip6teses de rescisao sao aquelas previstas mos
artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administragao

fl

previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

15.4. 0 prazo de vigencia da contratagao se encerra no final do exercicio financeiro da assinatura
do mesmo e podera ser prorrogado conforme previsao no instrumento contratual ou no termo
de referencia.
15.5. Previamente a contratagao a Administragao realizara consultas para identificar possivel
suspensao temporaria de participagao em licitacao, no ambito do 6rgao ou entidade,

proibieao de contratar com o Poder Pdblico, bern como ocorrencias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugao Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos
termos do art. 6°,Ill, da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta previa ao CADIN.

A

15.6. Por ocasiao da assinatura do contrato, sera exigida a comprovagao das condie6es de
habilitagao consignadas neste Edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante a
vigencia do contrato.
15.6.1.

Na hip6tese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situagao

perante o cadastro no prazo de ate 05 (cinco) dias titeis, sob pena de aplicacao das
penalidades previstas no edital e anexos.
15.7. Na hip6tese de o vencedor da licitapao nao comprovar as condic6es de habilitagao
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracao, sem prejuizo da
aplicacao das sanc6es das demais cominag6es legais cabiveis a esse licitante, podera
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificaeao, para, ap6s a comprovagao dos
requisitos para habilitacao, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e,
feita a negociagao, assinar o contrato.

16. D0 RHAJUSTAMENTO EM SENTID0 GERAL.
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16.1.
Ocorrendo reducao ou majoragao de precos dos produtos, autorizado pete
valores que serviram de base para a contratagao serao reajustados, fixando-se 6ff'a
pregos, conforme Lei Federal de Licitap6es n° 8.666/1993.

16.2.
na data.

Os reajustes e redug6es de pregos serao de acordo com os pregos praticados pela CONTRATADA

17. DO RECEBIMENT0 D0 0BJETO E DA FISCALIZACAO.
1o.1.

0 fomecimento dos produtos devera ser entregue de acordo com a necessidade da Secretaria

a;°o[:::tca[n:ee'n::,S::epnr::roe9:e°:t:m]o°u(t::z[)°Cda£[a:r::::s?ecnot:t::toesrma;npaadft°;rpe::Teecse::in:net:;a::e8rrddee:::
Fornecimento.

10.2.
O cumprimento das obrigac6es constantes da licitapao sera acompanhado e fiscalizado, em todos
os seus termos. pelo Gestor de fiscalizagao de contratos da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte - MA`
ou, em seus impedimentos legais, por seu substituto eventual, representando a Prefeitura Municipal de
Mat6es do Norte -MA.

10.3.
0 representante da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte -MA, anotara em registro pr6prio
todas as ocorrencias relacionadas, objeto deste Termo de Referencia, determinando o que for necessario a
regularizagao das falhas ou impropriedades observadas. A apao da fiscalizagao nao exonera a contratada de
suas responsabilidades contratuais.

18. DAS OBRIGAC6ES I)A CONTRATANTE E DA CONTRATADA.
a 18.1. As obrigag6es da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Termo de Referencia.

19. DO PAGAMENTO.
19.1. As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Termo de Referencia, anexo a este Edital.

20. DAS SANC6ES ADMINISTRATIVAS.
20.1. Comete infragao administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatario que:

20.1.1.

Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
20.1.2.

Apresentar documentacao falsa;

20.1.3.

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.4.

Ensejar o retardamento da execugao do objeto;
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20.1.5.

Nao mantiver a proposta;

20.1.6.

Cometer fraude fiscal;

20.1.7.

Comportar-se de modo inid6neo;

-LTu~i= -i=--

20.2. 0 atraso injustificado ou retardamento no fomecimento objeto deste certame sujeitara a empresa, a
juizo da Administrapao, a multa moratoria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, ate o limite
de 10% (dez por cento), conforme determina o art. N° 86, da Lei N° 8666/93.

a

20.2.1.

A multa prevista neste ITEM sera descontada dos cr6ditos que a contratada possuir

com a Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, e podera cumular com as
demais sang6es administrativas, inclusive com as multas previstas.

20.3. A inexecugao total ou parcial do objeto contratado, a Administragao podera aplicar a vencedora, as
seguintes sang6es administrativas, nos termos do artigo N° 87, da Lei N° 8.666/93:
a)

Advertencia por escrito;

b)

Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de ate 20% (vinte

por cento) sobre o valor total do contrato;
c) Suspensao temporaria de participa¢ao em licitagao e impedimento de contratar com
a Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

®

d) Sendo que em caso de inexecucao total, sem justificativa aceita pela Administracao
da Prefeitura Municipal de Mat5es do Norte/MA, sera aplicado o limite maximo temporal
previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;

e)

Declaracao de inidoneidade para licitar junto a Administracao Ptiblica, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punieao, ou ate que seja promovida a reabilitacao
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. N° 87
da Lei N° 8.666/93, c/c art. N° 7° da Lei N° 10.520/02 e art. N° 14 do Decreto N° 3.555/00.

20.4.
Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias titeis, a contar
da ciencia da intimaeao, podendo a Administragao reconsiderar sua decisao ou riesse prazo encaminhalo devidamente informado para a aprecia€ao e decisao superior, dentro do mesmo prazo.

20.5. Serao publicadas na Imprensa Oficial do Municipio de Mat6es do Norte/MA as sanc6es
administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitagao perante a Administracao Ptiblica.

20.6. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer
observar, por seus fomecedores e subcontratados, se admitida a
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padrao de etica durante todo o processo de licitacao, de contratagao e defe
Contratual.

20.6.1.

I fi`\ jF<

PARA OS PROPOSITOS
SEGUINTES PRATICAS:

DESTA

CLAUSULA,

DEFINEM-SE

AS

a)
PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acao de servidor
ptiblico no processo de licitacao ou na execucao do contrato;

b)
PRATICA FRAUDULENTA: A falsificagao ou omissao dos fatos, com o
objetivo de influenciar o processo de licitagao ou de execucao do contrato;

A

c)
PRATICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer urn acordo entre
dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos
do 6rgao licitador, visando estabelecer pregos em niveis artificiais e naocompetitivos;

d)
PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameagar causar dano, direta
ou indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua
participagao em urn processo licitat6rio ou afetar a execucao do contrato.

e)
PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas
em inspeg6es ou fazer declarag6es falsas aos representantes do organismo
financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragao de
alegag6es de pratica prevista acima; atos cuja intencao seja impedir materialmente
o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspegao.

ft

21. DA IMPUGNA€A0 A0 EDITAL E D0 PEDIDO DE HSCLARECIMENTO.
21.1. Ate 03 (tr6s) dias dteis antes da data designada para a abertura da sessao pdblica, qualquer pessoa

podera impugnar este Edital.

21.2. A

IMPUGNACA0

DHVERA

ser

realizada

EXCLUSIVAMENTE

por

FORMA

ELETR6NICA no sistema ££gg2_.i/;Z+(I !t".. /J.{./.ffJj£€'f. a:£±±j!±j!ffi`.

21.3. Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragao deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnacao no prazo de ate 02 (dois) dias dteis contados da data de recebimento
da impugnaeao.

21.4. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.
21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitat6rio deverao ser enviados
ao
,11,
Pregoeiro, ate 03 (tr6s) dias dteis anteriores a data designada para
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exclusivamente por meio eletr6nico via internet, em campo pr6prio
endere¢o eletr6nico
://w,'ww.!icitan€t.com.hr/.
21.6. 0 pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias titeis, contado
da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela
elaboragao do edital e dos anexos.
21.7. As impugnag6es e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

21.7.1.

fl

A concessao de efeito suspensivo a impugnagao e medida excepcional e devera
ser motivada pelo pregoeiro, mos autos do processo de licitacao.

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e vincularao os

participantes e a administracao.
21.9. As respostas as impugnag6es e aos esclarecimentos solicitados, bern como outros avisos de ordem
sendo de responsabilidade dos
geral, serao cadastradas no sitio i}t€ ://wwyw.!S¢itami&t.cJ}ELE¢LS
licitantes, seu acompanhamento.

21.10.Nao serao conhecidas as impugnac5es apresentadas ap6s o respectivo prazo legal ou, no caso de
empresas, que estejam subscritas por representante nao habilitado legalmente ou nao identificado no

processo para responder pela proponente.

a

21.11. A peticao de impugnacao apresentada por empresa deve ser firmada por s6cio. pessoa
designada para a administracao da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada,
conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterac6es, se houver. do
ato de designagao do administrador, ou de procuracao ptiblica ou particular (instrumento de
mandato com poderes para impugnar o Edital).

22. I)AS DISPOSICOE,S GERAIS.
22.1. Da sessao ptiblica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletr6nico.

22.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impe€a a realizacao
do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia
dtil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja
comunicaeao em contrario, pelo Pregoeiro.
22.3. Todas as referencias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao pdblica observarao o
horario de Brasilia -DF.

22.4. No julgamento das propostas e da habilitacao, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que
nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
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despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atri
eficacia para fins de habilitacao e classificacao.
22.5. A homologagao do resultado desta licitaeao nao implicara direito a contratagao.

22.6. As normas disciplinadoras da licitagao serao sempre inteapretadas em favor da ampliacao da
disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administracao, o

principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contrataeao.

A

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparaeao e apresentagao de suas propostas e a
Administra¢ao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da condugao ou do resultado do processo licitat6rio.
22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracao.

22.9. 0 desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara o afastamento do
licitante, desde que seja poss{vel o aproveitamento do ato. observados os principios da
isonomia e do interesse ptiblico.

22.10. 0 licitante 6 o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informae6es prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

ft

22.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informac6es
nele contidas implicara a imediata desclassificagao do proponente que o tiver
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisao do contrato ou do
documento equivalente, sem prejuizo das demais sang6es cabiveis.
22.11. Em caso de divergencia entre disposig6es deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
comp6em o processo, prevalecera as deste Edital.

22.12. A PREFEITUIIA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA, podera revogar este
Pregao por raz6es de interesse ptiblico decorrente de fato superveniente que constitua 6bice
manifesto e incontomavel, ou anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagao de
terceiros, salvo quando for viavel a convalidagao do ato ou do procedimento viciado, desde
que observados os principios da ampla defesa e contradit6rio.
22.12.1. A anula?ao do pregao induz a do contrato.

22.12.2. A anulagao da licitaeao por motivo de ilegalidade nao gera obrigacao de indenizar.

22.13. i facultado a autoridade superior, em qualquer fase deste Pregao, promover diligencia
destinada a esclarecer ou completar a instrucao do processo, vedada a inclusao posterior de
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informagao ou de documentos que deveriam ter sido apresentados
e habilitagao.

22.14.0

Edital

esta

disponibilizado,
na
integra,
no
enderego
eletr6nico:
e tambem poderao ser lidos e/ou obtidos na Sala da Comissao
Permanente de Licitagao, situada na Av. Dr. Antonio Sampaio, n° 100, CEP: 65.468-000.
Centro -Mat6es do Norte/MA, no horario das O8hoomin (oito horas) as 12hoomin (doze
horas), mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerao
com vista franqueada aos interessados.
://www'¢iEci€amS€.ft{2im®!?

a

22.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEX0 I -TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I;
ANEX011 -MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS;

ANEX0 Ill - MODELO DE DECLARACAO DE SUJEICAO AS CONDICOES ESTABELECIDAS
NO EDITAL E DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
HABILITACAO;

ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL;

ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;

ANEXO VI -MODELO DE DECLARACAO DO PORTE DA EMPRESA;

a

ANEX0 VII ~ MODELO DE DECLARACAO DE IDONEIDADE;
ANEXO VIII -DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO;
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO
1.1. Aquisicao de Ambulancia Tipo A -Simples Remocao Tipo Furgoneta, destinado a atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Sadde de Mat6es do Norte -MA.

a

2. JUSTIFICATIVA
2.1. A Secretaria Municipal de Sadde, justifica que a presente aquisicao se faz necessaria devido a
necessidade de atender a demanda do Centro de Satide do Municipio no que conceme ao atendimento de

pacientes e buscando sempre melhorar o acesso da populacao as politicas de satide ptiblica dentro do
municipio de Mat6es do Norte/MA, e quando necessalio, realizar remog6es com conforto e seguranca de

pacientes para os hospitais da capital e outros municipios do Estado do Maranhao, visa a aquisicao de
ambulancia para o atendimento da demanda, devido a escassez de ambulancia adequadas para suprir as
necessidades dos usuarios do Sistema Unico de Satide -SUS.

3. VALOR MEDIO
3. I . 0 prego considerado como estimativa para o objeto do presente termo de referencia foi determinado
com base em pesquisas de precos realizada atraves do Sistema do Banco de Precos, com base em tal

procedimento foi estimado o valor total de R$ 256.696,67 (duzentos e cinquenta e seis nil, seiscentos e
noventa e seis reais e sessenta e sete centavos).

4. ESPHCIFICAC6ES E QUANTITATIVOS.
ITEM

ESPECIFICACA0 DOS VEICULOS

UNIDADE

Ambu]ancia Tipo A - Simples Remocao
Tipo Furgoneta Vei'culo furgoneta original
de
fabrica,
0
kin,
adaptado
para

QUANT.

V. UNIT.

V. TOTAL

01

R$ 256.696,67_r\

R$ 256.696,67

IUnidae

AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO. A
estrutura da cabine e da carroceria sera
original, construida em a?o ou monobloco.
Chassi: Comprimento total de, no minimo,
5,140 mm; distancia entre os eixos de. no
minimo. 3.200 mm; Altura lnterlia minima
01

do salao de atendimeiito de

Motorizacao:

Dianteiro;

I.300 mm.

4

cilindros,

combustivel diesel, potencia minima de 114

cv: tanque de combustivel com capacidade
mi'nima de 69 1itros. Sistema de freio com

Sistema ABS nas quatro rodas; Air-Bag

para

os

ocupantes

da

cabine.

Direcao

assistida Hidraulica e/ou Eletrica. Equipado

com todos os equipamentos de s6rie nao
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especificados e exigidos pelo CONTRAN.
Adaptagao: Altura interna do veiculo deve
ser original de fabrica. 0 pneu estepe nao
deve ser acondicionado no salao de
atendimento.

Sistema

E16trico

deve

ser

original do veiculo, com montagem de

bateria de no minimo 60 Ah do tipo sem
lnanutencao, minimo 12 volts. 0 Sistema
el6trico dimensionado para o emprego
simultaneo de todos os itens especificados
do veiculo e equipamentos, quer com a
viatura em movimento quer estacionada,

sem risco de sobrecarga no alternador,
fiagao ou disjuntores. As tomadas el6tricas
deverao manter uma distancia mi'nima de 31

cm de qualquer tomada de Oxigenio. A
iluminagao
do
compartimeiito
de
atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e
Artificial, devera ser feita por no mfnimo 4
Iuminarias, instaladas no teto, em base
estampada em alumino ou injetada em
plastico em modelo LED. A iluminacao
externa devera contar com holofote tipo

farol articulado regulado manualmente na
parte
traseira
da
carroceria,
com
acionamento independente e foco direcional
ajustavel 180° na vertical. Devera possuir 1

sinalizador principal do tipo barra linear ou

em formato de arco ou similar, com m6dulo
tlnico; 2 sinalizadores na parte traseira da
AMB na cor vermelha, com frequencia
mi'nima de 90 flashes por miiiuto, quando
acionado

com

lente

injetada

de

policarbonato. Podendo utilizar urn dos
coliceitos de Led. Laudo que comprove o

atendiment o a iiorina SAE J575, SAE J595
e SAE J845, no que se refere aos ensaios
contra vibragao, umidade, poejra, corrosao,
deforma9ao e fotometria classe I, para o
Sinalizador Luminoso Frontal Principal.
Sinalizador acdstico coin amplificador de
poteiicia minima de 100 W RMS @13,8
Vcc, minimo de 3 tons distintos; Sistema de

megafone com ajuste de ganho e pressao
sonora a I metro de no minimo 100 dB
@13,8 Vcc; Laudo que comprove o
atendimento a norma SAE J 1849, no que se
refere a requisitos e diretrizes nos Sistemas
de sirenes eletr6iiicas com urn tinico

P5gina 29 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612,831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

:.:.
..
co{%pTr,a{S%<:£{£3ttorte

TOES DO NORTE

autofalante. Sistema portatil de oxig6nio
completo, minimo 3 L. Sistema de radio-

comunicagao em contato permaiiente com a
central reguladora. Na regiao da bancada,
devera existir uma r6gua e possuir:
flux6metro, umidificador para 02 e
aspirador tipo venturi, c/ roscas padrao
ABNT. Conex6es IN/OUT normatizadas
pela ABNT. A climatizagao do salao deverd
permitir o resfriamento/aquecimento. 0
compartilhamento do motorista devera ser
fornecido com o sistema original do
fabricante do chassi ou homologado pela
fabrica para ar condicionado, ventilagao,
aquecedor e
desembacador.
Para o
compartilhamento do paciente, devefa ser
fornecido original do fabricante do chassi
ou homologado pela fabrica urn sistema de
Ar Condicionado, com aquecimento e
ventilagao tipo exaustao lateral mos termos
do

item

5.12

da

NBR

14.561.

Sua

capacidade termica devera ser com minimo
de 15.000 BTUs e unidade condensadora de
teto. Maca retratil, com no minimo I.900
mm de comprimento, com a cabeceira
voltada para frente; com p6s dobraveis,
sistema escamoteavel; provida de rodl'zios,
3 cintos de seguranca fixos, que permitam

perfeita seguranga e desengate rapido,
suporta peso minimo de loo Kg e
acompanham colchonete. Deverao ser
apresentados :
Autori zacao
de
Funcionamento de Empresa do Fabricante e
Registro ou Cadastramento dos Produtos na
Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio
atendendo
a
norma
ABNT
NBR
14561 /2000 e AMD Standard 004, feito por
laborat6rio devidamente credenciado. As
paredes internas, piso e a divis6ria deverao
ser em plastico reforgado com fibra de vidro
laminadas

ou
Acrilonitrila
Butadieno
Estireno
auto-estinguivel,
ambos
com
espessura minima de 3Inm, moldados
conforme geometria do veiculo, com a

protegao
antimicrobiana,
tornando
a
superficie bacteriostatica. 0 balatistre
devera ter 2 pega-mao no teto do salao de
atendimeiito.
Ambos
posicionados
bordas
da
maca,
sentido
pr6ximos as
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traseira-frente do vei'culo. Confeccionado
em aluminio, com 3 pontos de fixagao no
teto, instalados sobre o eixo longitudinal do
comprimento atrav6s de parafusos e com 2
sistema de suporte de soro deslizavel,
devendo possuir 02 ganchos cada para

MATOES

PROG.#

frascos de soro e plasma. Armario superior

para objetos, em urn s6 lado da viatura, em
ABS auto-estingufvel, ou PRFV (plastico
resistente de fibra de vidro) ou compensado
naval revestido interna e extemamente em
material impermeavel e lavavel (formica ou
similar). As portas devem ser dotadas de
trinco para impedir a abertura espontanea
das mesmas durante o deslocamento. A
distribuigao dos m6veis e equipamentos no
salao
de
atendimento
deve
prever:
Dimensionar o espago intemo, visando
posicionar, de forma acessfvel e pratica, a
maca, baiicos, equipamentos e aparelhos a
serem utilizados no atendimento as vitimas.

Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do
vefculo, composto por cruzes e palavra
Ambulancia no cap6, vidros laterais e
traseiros, bern como, as marcas do Governo
Federal, SUS e Minist6rio da Sadde

5. FONTE DE RECURSO
5.1. As despesas decorrentes deste Termo de Referencia correrao por conta das seguintes Dotac6es

a

Orcamentarias:
FUNDO MUN. DE SAUDE:
UNI.ORCAMENTARIA: 1301 Fundo Municipal de Sadde
FUNCA0 PROGRAMATICA: 10.301.003
PROJ.ATIVIDADE: 1.020 -Aquisigao de Veiculos para atender a Rede Ptiblica de Sadde
ELHM. DE DHSPESA: 4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente

6. FORMA DE FORNECIMENTO:
6.1. Os veiculos serao fornecidos de acordo com as solicitap6es requisitadas pela Contratante, devendo os
mesmos ser entregues junto a sede desta, ou onde for mencionado nas respectivas Ordens de Compra,
ficando a Administracao no direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente
necessaria, sendo as despesas com a entrega de responsabilidade da empresa Contratada;
6.2. Os veiculos deverao ser entregues no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do
Ordem de Compra;
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6.3. A Contratada ficara obrigada a trocar, as suas expensas, os veiculos que vierem a ser recusados por

1111-

justo motivo, sendo que o ato do recebimento nao importara a sua aceitacao;

6.4. A Contratada devera efetuar as entregas em transporte adequado para tanto

;,',;`-

-`

6.5. 0 recebimento dos veiculos sera efetuado nos seguintes termos:

6.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificacao da conformidade do bern com a especificacao;
6.5.2. Definitivamente, ap6s verificagao da qualidade e quantidade do bern, pelo setor responsavel pela
solicitagao e consequentemente aceitagao.

7. DAS QUALIFICACOES DOS PROPONENTES

a

::it9dso{:)°Pp°o=e;:::oca°[j?::i:£ecnatedsed:¥ree¥oapprhe;:i:toarocu°Fr%adbo£ lit:9aap°t'£::om3;:: adceas°e:;aevisod:eat:tsftva;dd°a(ds:
pertinente e compativel com o objeto da licitapao;

8. DA GARANTIA DOS VEICULOS
8.1. A CONTRATADA devera prestar garantia integral dos veiculos durante, no minimo 3 anos, a partir
da emissao do termo de recebimento definitivo, sem limite de quilometragem; substituindo, reparando, ou
corrigindo, as suas expensas, no prazo maximo de 2 (dois) dias, o produto com avarias ou defeitos;
8.2. A impossibilidade de cumprimento do prazo previsto no item anterior devera ser justificada, cabendo
a FISCALIZACAO acolher ou nao as justificativas;
8.3. Em qualquer hip6tese, se o prazo para corregao do defeito ou substituigao do veiculo for superior 2
dias, a CONTRATADA devera disponibilizar, as suas expensas, veiculo substituto de qualidade igual ou
superior ao adquirido, ate que o problema seja sanado.

a

:;iLrEaT,C]cuoemmo-,Sep:ra egxa:::;]]: :a:::a:uastrf%::,Sit::d:: :e]'uabsr;efi]cnasnut:s?Sd::Ugaasnt:C::Sfpdnaedues,d;Ca::]ah:: i:Sfr::::
paletas de limpadores de para-brisa;

8.5. Nao e considerado desgaste natural aquele que ocorra prematuramente em relacao a media e tamb6m
os causados por alguma falha do produto.
8.6. Aplicam-se as regras dos artigos 12,13,18 e 26, do C6digo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078,
de 1990);

8.7. Durante o peri'odo de garantia, a CONTRATADA, sempre que solicitada, independentemente de ser
ou nao o fabricante, indicara a(s) concessionaria(s) autorizada(s), nos Estados de entrega dos veiculos` a
realizarem os servicos de assistencia t6cnica preventiva ou corretiva aos veiculos.

9. D0 ACOMPANHAMENT0 E DA FISCALIZACAO
9.1. 0 cumprimento das obrigac6es constantes da licitagao sera acompanhado e fiscalizado, em todos os
Norte/MA,
seus termos, pelo Gestor de fiscalizagao de contratos da Prefeitura Municipal d
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ou, em seus impedimentos legais, por seu substituto eventual, representand
Mat6es do Norte/MA.

9.2. 0 representante da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, anotara em registro pr6prio todas
as ocorrencias relacionadas com a aquisicao dos vefculos, objeto deste Termo de Referencia, determinando
o que for necessario a regularizacao das falhas ou impropriedades observadas. A agao da fiscalizagao nao
exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.

10. DO PAGAMENTO
10.1 Ap6s aceitagao e ateste de recebimento definitivo dos veiculos efetuado na Nota Fiscal, o pagamento
sera efetuado no prazo de ate 30 (trinta) dias, ap6s o fornecimentos dos vefculos, desde que nao haja fator
impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentagao de Nota Fiscal, devidamente
atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das Certid6es de

A

Regularidade Fiscal: Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentagao da certidao
Conjunta Negativa de Debitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao e Previdenciaria,
conforme Portaria PGFN/RFB n° 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de Regularidade perante a
Fazenda Estadual, mediante apresentagao das Certid6es Negativas de Debitos e da Divida Ativa
Estadual; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede da licitante,
mediante apresentagao da Certidao Negativa de D5bitos Fiscais e Certidao Negativa de Inscricao na Divida
Ativa do Municipio; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o,
demonstrando situacao regular mediante apresentagao do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e
Prova de inexistencia de d6bitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante apresentagao da
Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fomecedor apresentar em
sua proposta.

11. DAS OBRIGACOES DA PREFEITUIIA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA.
11.1. Cabera a Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA.
a) acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato;
b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada as dependencias do contratante para tratar de

a

assuntos pertinentes aos veiculos adquiridos;

c) rejeitar, no todo ou em parte, os veiculos em desacordo com o contrato;
d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
e) proporcionar todas as condic6es necessarias ao born andamento do fomecimento dos veiculos atestados.
e) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

12. DAS 0BRIGACOES DA LICITANTE VENCEDORA
12.1 Alem dos casos comuns, implicitos ou expressos no Contrato, nas especificac6es e nas leis aplicaveis
a especie, cabe exclusivamente a Conti.atada:
a) manter preposto, aceito pela administragao da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, durante
todo o perfodo de vigencia da licitagao, para representa-lo sempre que for necessario;

b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, ou ao seu
substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessarios;
c) manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as
as condig6es de habilita€ao e qualificagao exigidas na licitagao;
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d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracao ou a
culpa, ou dolo na execugao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa res
ou o acompanhamento do contratante;
e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bern como

quaisquer determinac6es emanadas das autoridades competentes, pertinentes a materia objeto da
contratagao, cabendo-lhe tinica e exclusiva responsabilidade pelas consequencias de qualquer transgressao
de seus prepostos ou convenientes;
I) comunicar fiscalizagao do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condic6es inadequadas a
aquisicao dos veiculos ou a iminencia de fatos que possam prejudicar a perfeita execucao do contrato;
g) nao transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuencia
da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA.
h) substituicao de todo e qualquer material que for entregue impr6prio, danificado, ou em desacordo com
o exigido;

a

i) entregar os veiculos mos prazos, condic6es e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do
consumidor;
j ) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigag6es assumidas,
sem qualquer Onus a Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA.
1) a contratada sera responsavel pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados
ou prepostos.

13. RESPONSAVEL PELO TERMO DE REFERENCIA
13 .1. Secretaria Municipal de Satide.

14. FUNDAMENTACA0 LEGAL
14.1. 0 objeto deste Termo de Referencia se fundamenta na Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002.
Lei Complementar n°. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e Lei Complementar n°
155/2016, utilizando-se subsidiariamente as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alterac6es e demais normas
pertinentes.

a
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EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRON|Co N° 287Z0i| V
ANEX0 11 - PROPOSTA DE PRECOS (MODELO)
PREGA0 ELETR6NICO N° 28/2021
PROCESSO ADMINISTRATIV0 N° 2810001/2021
SESSAO PUBLICA: ---- / ---- /XXXX, AS ---- H ---- MEN ( ---- ) HORAS.

LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE

fl

a

lDENTIFICACAO DA PROPONENTE:

/UF

do

canK%,¢a#gst%ttorte

A EMPRESA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DECLARA QUE:

`,\ FLs.~.

1

_ ESTAO INCLusAs NO VALOR COTADO TODAs As DEspESAs deM

2

-VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

E OBRA
E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS,
PREVIDENCIARIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E
ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

3 - PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM 0 ESTABELECIDO NO TERMO DE
REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
4

a

- QUE NAO POSSUI COMO SOCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
/ UF, E AINDA CONJUGE, COMPANHEIRO
OU PARENTE ATE TERCEIRO GRAU.

5 - QUE 0 PRAZO DE FORNECIMENTO SERA DE ACORDO COM OS TERMOS
ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR
PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE FORNECIMENTO OU DOCUMENTO SIMILAR.
TODAS AS ETAPAS DOS FORNECIMENTOS SERAO AVALIADOS, SOB PENA DE NAO
ACEITE, CASO NAO ATENDA A DISCRIMINACAO DO TERMO DE REFERENCIA DO
REFERIDO EDITAL OU DE MA QUALIDADE.

LOCAL E DATA

f+

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSAVEL

OBS. SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAC6ES
CONTENDO PRECOS EXCESSIVOS, SIM86LICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQufvEIS, NA
FORMA DA LEGISLACAO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFERECAM PRECOS OU VANTAGENS
BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.
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ANEXO Ill - DECLARACAO DE surElcAo AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO
HDITAL E DE INEXISTfiNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
HABILITACAO
PREGA0 ELETRONICO N° 28/2021
PROCESSO ADMINISTRATIV0 N° 2810001/2021

a

A
PREFEITURA

MUNICIPAL

DH

/UF
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

ABAIXO ASSINADO, NA
CNPJ

PORTADOR DO RG

QUALIDADE DE RESPONSAVEL LEGAL DA PROPONENTE,
DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA AS CONDIC6ES
ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARA INTEGRALMENTE

QUALQUER DECISAO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO A
QUALIFICACAO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO AS CONDIC6ES
ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE
EXECUTAR OBJETO DESTE EDITAL.

a

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTENCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITACAO OU QUE COMPROMETA A
IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARAGRAFO 20, E ARTIGO 97
DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAC6ES SUBSEQUENTES.

EM,

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E
CPF)
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ANEXO IV - MODEL0 DE DECLARACA0 NOS TERMOS DO INCISO XXXIII D0 ARTIGO
70 DA CONSTITUICAO FEDERAL
PREGA0 ELETR6NICO N° 28/2021
PROCESSO ADMINISTRATIV0 N° 2810001/2021
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

a

INSCRITO NO CNPJ N° ..........................., POR INTERMEDIO DE SEU

PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE

REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A)
IDENTIDADE N° ................ E CPF N°

.........., DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO

INC. V DO ART. N° 27 DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI N°
9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NAO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM

TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NAO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS
ANOS.
RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATOFLZE ANOS, NA CONDICAO DE
APREND|Z ( )1.

(DATA)

a
(REPRESENTANTE LEGAL)

I Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima
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ANEX0 V - MODELO DE DECLARACA0 DE ELAB0RACA0 INDEPENDENTE DH
PROPOSTA.
(PAPEL TIMBRAD0 DA EMPRESA)
PREGAO ELETRONIC0 N° 28/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2810001/2021
(IDENTIFICACAO
COMPLETA
DO
REPRESENTANTE
DA
LICITANTE),
COMO
REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITufDO DE (IDENTIFICACAO COMPLETA DA

a

k[oC2]8T,£oN2T,E3EPcAL¥#TsSoD8°ADs[S:%iTs°DNA°LE?I:#E35EL:i±:AoC££ip2¥ %%°cE:I:83::i:
BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGA0 ELETRONICO N° 28/2021,
FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E 0 CONTEUDO DA
PROPOSTA NAO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE,
INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE
POTENCIAL OU DE FATO DO PREGAO ELETR6NICO N° 28/2021, POR QUALQUER MEIO
OU POR QUALQUER PESSOA;
a) A INTENCAO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO
PREGA0 ELETR6NIC0 N° 28/2021NAO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE

QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGA0
ELETR6NICO N° 28/2021, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
fi

C) QUE N~AO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA
DECISAO DE QUALQUER
OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGAO ELETR6NICO N°
28/2021QUANTO A PARTICIPAR OU NAO DA REFERIDA LICITACAO;

D) QUE 0 CONTEUDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGA0
ELETR6NIC0 N° 28/2021 NAO SERA, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU
INDIRETAMENTE.
COMUNICADO
OU
DISCUTIDO
COM
QUALQUER
OUTRO
PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGAO ELETRONICO N° 28/2021 ANTES
DA ADJUDICACAO DO OBJETO DA REFERIDA LICITACAO;
E) QUE 0 CONTEtJDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGAO
ELETR6NICO N° 28/2021 NAO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU
INDIRETAMENTE,
INFORMADO,
DISCUTIDO
OU
RECEBIDO
DE
QUALQUER
INTEGRANTE DO MUNIcipIO DE
/ UF, ANTES DA ABERTURA OFICIAL
DAS PROPOSTAS; E
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL D

RUB

F) QUE ESTA PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSAO DESTA---D'E

QUE DETEM PLENOS PODERES E INFORMAC6ES PARA FIRMA-LA.
........................ DE ..........

REPRESENTANTE LEGAL

a

a
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DE XXXX.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA

`gIO

Av. DR. ANT6%P:AN;31.i6ot?.83Et#°R°6:8c7Ep: 65468.ooo

J

ANEXO VI - DECLARACA0 DO PORTE DA EMPRESA (MICROHMPRESA 0U EMPRESA
DE PEQUEN'O PORTE)
PREGAO ELETRONIC0 N° 28/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2810001/2021
|NOME DA EMPRESA], [QUALIFICACAO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.),
ENDERECO COMPLETO, INSCRITA NO CNPJ SOB 0 N° [XXXX], NESTE ATO REPRESENTADA
PELO [CARGO] INOME DO REPRESENTANTE LEGAL], PORTADOR DA CARTEIRA DE
IDENTIDADE N° [XXXX], INSCRITO NO CPF SOB 0 N° [XXXX], DECLARA, SOB AS

a

3:%3:LDOAB5RTDE? NLOE:' TQEUREM3Es :tQX£TP¥ DCA°¥g[ ¥:CMRp°LEEMMPE¥TSAR°NUo :2¥PD¥SLA4 3E
DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFfcIOS E VANTAGENS
LEGALMENTE INSTITufDAS POR NAO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDACOES
LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4° DO ART. 30 DA LEI COMPLEMENTAR N° 123 DE 14 DE
DEZEMBRO DE 2006. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAC6ES, SOB AS
PENALIDADES DESTA, SER:

) MICROEMPRESA -RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.
UF,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFfcIOS E VANTAGENS LEGALMENTE
INSTITufDAS POR NAO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAC6ES LEGAIS IMPOSTAS
PELO § 4° DO ART. 3° DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(

) EMPRESA DE PEQUEN0 PORTE - RECEITA BRUTA ANUAL

SUPERIOR A

/ UF,00 VALORES
360.
/ UF,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.
. ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFICIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUIDAS POR

a ¥oAD°ASLEE:Nc%UMAp:¥MEE¥ANRE#¥3% R#EAD££3:::EL%AL[4S7}#:.STAS PELO § 4° DO ART.
OBSERVACOES:
•

ESTA

DECLARACAO

PODERA

SER

PREENCHIDA

SOMENTE

PELA

LICITANTE

ENQUADRADA COMO ME OU EPP,
NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;

•

A NAO APRESENTACAO DESTA DECLARACAO SERA INTERPRETADA COMO NAO
ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC N° 123/2006,
OU A OPCAO PELA NAO UTILIZACAO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

NOME E ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR

quo CASO DE ME E EPP)
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
CRC:

A

a
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

..
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ANEX0 VII - DECLARACA0 DE IDONEIDADE
OBS: AO REDIGIR A PRESENTE DECLARACAO, 0 PROPONENTE DEVERA UTILIZAR
FORMULARIO COM TIMBRE DA PROPONENTE.

PREGAO ELETRONIC0 N° 28/2021
PROCESSO ADMINISTRATIV0 N° 2810001/2021

A

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE

/ UF

AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSAO MUNICIPAL DE LICITACAO

POR INTERMEDIO
INSCRITA NO CNPT No
A EMPRESA
PORTADOR
DA CARTEIRA DE
DE SEU REPRESENTANTE LEGAL 0 SR
IDENTIDADE N°
E DO CPF N°
, DECLARA NAO TER RECEBIDO DO
MUNICIPIO DE
/ UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA
ADMINISTRACAO DIRETA OU INDIRETA, EM AMBITO FEDERAL, ESTADUAL E
MUNICIPAL, SUSPENSAO TEMPORARIA DE PARTICIPACAO EM LICITACAO E OU
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRACAO, ASSIM COMO NAO TER
RECEBIDO DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRACAO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

a
EM,

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E
CPF)
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ANExo VIII - DECLARA¢Ao DE cuMPRIMENTo Dos RnQulsIToS DE HABILITACAo.
(MODELO)
PREGAO ELETR6NIC0 N° 28/2021
PROCESS0 ADMINISTRATIV0 N° 2810001/2021

A

a

PREFEITURA MUNICIPAL DE

/ UF

AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSAO MUNICIPAL DE LICITACAO

(RAZAO

SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ N° .........................,

DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°
LOCALIZADA A
10.520/02. QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITACAO PARA ESTE
CERTAME LICITAT6RIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE
/ UF -PREGAO
ELETR6NICO N° 28/2021.

........,......... DE ...................

DE XXXX.

®
REPRESENTANTE LEGAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6Nlo SAMPAlo -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
NOFITE /

ANEXO X -MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
CONTRATO No

/

/

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2810001/2021
TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N° ........ / ....,

QUE

FAZEM

ENTRE

O(A) ..........................................................

a

SI
E

A

EMPRESA

0

MUNICIPIO

DE

MAT6ES
DO NORTE/MA,
inscrita no
CNPJ
sob
o
n°
com sede na
atrav6s da Secretaria Municipal de
CEP:
.
Mat6esdoNorte/MA,doravantedenominada
no
CONTRATANTE, neste ato representado pelo(a) Ordenador de Despesa, Sr.
e
Orgao Emissor
portador do CPF sob n°
Com
inscrita no CNPJ sob o n.°
a empresa
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu
sede na
RG n°
, CPF n°
representante legal,
decorrente do
tern, entre si, ajustado o presente Contrato Administrativo n°
PREGAO ELETRONICO N° 28/2021

formalizado mos autos do Processo Administrativo n°

2810001/2021, submetendo-se as clausulas e condic6es abaixo e aos preceitos instituidos pela Lei

n

Federal n° 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes a esp5cie.

I. CLAUSULA PRIMEIRA -OBJHTO.
I.I. 0 objeto do presente Termo de Contrato e a aquisicao de ........................., conforme especifica?6es e

quantitativos estabelecidos no Termo de Referencia, anexo do Edital.
1.2.Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao Eletr6nico, identificado no preambulo e a

proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

2.

CLAUSULA SEGUNDA -VIGENCIA.

2.I. 0 prazo de vigencia deste Termo de Contrato 6 aquele fixado no Termo de Referencia, com inicio na
data de
/
/
e encerramento em
/
/

3. CLAUSULA TERCEIRA -PRECO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\_

3.1. O valor do presente Termo de contrato e de RS ............ ( ............... ).

`

.F®C`9ESEJ
FLS .___ ---.,.

r-? U C|

qTEM

DESCRICAO

UND

QUANT.

MARCA

VLR. UNIT.

VLR. TOTAL

3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

4. CLAUSULA QUARTA -DOTACA0 0RCAMHNTARIA.

®

4.I. As despesas decorrentes desta contratacao estao programadas em dotacao orgamentaria pr6pria,
prevista no orgamento do Municipio, para o exercicio de XXXX, na classificacao abaixo:
UNI.ORCAMENTARIA:
FUNCA0 PROGRAMATICA:
PROJ.ATIVIDADE:
ELEM. DE DESPESA:

5. CLAUSULA QUINTA -PAGAMENTO.

5.I.

O pagamento sera mensal, efetuado no prazo de ate 30 (trinta) dias consecutivos, acompanhado da

Certidao de D6bitos Relativos a Creditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Uniao, CNDT e FGTS`
Certidao de Debitos Relativos a Creditos e Dfvida Estadual e Municipal com validades compativeis a data

n

do pagamento, desde que nao haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

6. CLAUSULA SEXTA -REAJUSTE.
6.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de urn ano contado da data limite para a apresentacao das
propostas.

6.2. Dentro do prazo de vigencia do contrato e mediante solicitapao da contratada, os pregos contratados

poderao sofrer reajuste ap6s o interregno de urn ano, aplicando-se o indice IPCA/IBGE exclusivamente para
as obrigag6es iniciadas e concluidas ap6s a ocorrencia da anualidade.
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de urn ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do tiltimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela tiltima variagao conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar mem6ria de calculo referente
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.7. Caso o fndice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substituigao, o que vier a ser determinado pela legislaeao entao em vigor.
6.8. Na ausencia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7. CLAUSULA SETIMA -GARANTIA DE EXECUCAO.
7.1. Nao havera exigencia de garantia de execugao para a presente contratagao.
a6.6. Nas aferic6es finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

8. cLAusuLA OITAVA -ENTREGA E RncEBIMENTO DO OB]ETO.
a) Os produtos deverao ser entregues de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Solicitante,
o horario da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da Secretaria: das O8hoomin as 14hoomin. 0
nao cumprimento das entregas nas datas e horarios determinados ocasionara penalidades cabiveis.
b) Todos os produtos licitados/contratado deverao ser entregues diretamente na Secretaria Municipal e em
suas respectivas dependencias mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela Secretaria
solicitante.

c) No ato da entrega, os produtos que nao estiverem em acordo com o especificado no edital serao devolvidos;
e, as despesas de frete e/ou outros serao por conta da empresa contratada;
d) 0 horario da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da secretaria: 08hoomin as 14hoomin horas.
e) A fiscalizagao geral e o acompanhamento serao realizados por Servidor designado pela Prefeitura
Municipal de MAT6ES DO NORTE/MA.
f) 0 prego contido na proposta dos licitantes devera incluir todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administracao, materiais. servigos, encargos sociais,

a trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
presente neste termo de referencia;
g) Todos os produtos entregues deverao estar acompanhados de urn comprovante de recibo o qual constara a
assinatura do recebedor, em duas vias (uma via para o fomecedor e uma para o solicitante). Os produtos
devem ser conferidos de acordo com a ordem de fomecimento, quantidade e qualidade. Caso nao estejam de
acordo com as normas, os mesmos deverao ser devolvidos juntamente com o comprovante de entrega nao
assinado.

9.

CLAUSULA NONA -FISCALIZACAO.

9.I. A fiscalizacao da execucao do objeto sera efetuada por Comissao/Representante designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referencia, anexo do Edital.

10. CLAUSULA DECIMA -OBRIGACOES DA CONTRATANTH E DA CONTRATADA.
A CONTRANTE se obriga a:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtJDE

a) acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato;
b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada as dependencias d
assuntos pertinentes aos produtos adquiridos;
c) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato;
d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
e) proporcionar todas as condig6es necessarias ao born andamento do fomecimento dos produtos
atestados.
I) aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

A CONTRATADA se obriga a:
a) manter preposto, aceito pela administracao da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, durante

a

todo o periodo de vigencia da licitacao, para representa-lo sempre que for necessario;
b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, ou ao seu
substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessarios;
c) manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigag6es assumidas, todas
as condig6es de habilitacao e qualifica9ao exigidas na licita€ao;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa, ou dolo na execugao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao
ou o acompanhamento do contratante;

e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, ben como
quaisquer determinac6es emanadas das autoridades competentes, pertinentes a materia objeto da
contratacao. cabendo-lhe dnica e exclusiva responsabilidade pelas consequencias de qualquer transgressao

a

de seusprepostosouconvenientes;
I) comunicar fiscalizacao do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condig6es inadequadas
a aquisigao dos produtos ou a iminencia de fatos que possam prejudicar a perfeita execucao do contrato;

g) nao transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuencia
da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA.

h) substitui¢ao de todo e qualquer material que for entregue impr6prio, danificado, ou em desacordo com
o exigido;

i) entregar os produtos nos prazos, condic6es e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do
consumidor;

j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
sem qualquer Onus a Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA.
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k) a contratada sera responsavel pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados
ou prepostos.

1 1. cLAusuLA DriclMA PRIMEIRA _ sANcoEs ADMINlsTRATlvAs.
11.1.

Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatario

que:

a

11.2.
Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;
11.3.

Apresentar documentagao falsa;

11.4.

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

11.5.

Ensejar o retardamento da execu¢ao do objeto;

11.6.

Nao mantiveraproposta;

11.7.

11.8.

Cometerfraude fiscal;

Comportar-se de modo inid6neo;

11.9.
O atraso injustificado ou retardamento na prestacao de servigos objeto deste certame sujeitara a
empresa, a juizo da Administracao, a multa moratoria de 0,5°/o (meio por cento) por dia de atraso, ate

r\

o 1imite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. N° 86, da Lei N° 8666/93.

11.10.

A multa prevista neste ITEM sera descontada dos cr6ditos que a contratada possuir com a

Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, e podera cumular com as demais sanc6es
administrativas, inclusive com as multas previstas.
11.11.
A inexecucao total ou parcial do objeto contratado, a Administragao podera aplicar a vencedora,
as seguintes sang6es administrativas, nos termos do artigo N° 87, da Lei N° 8.666/93 :
a)

Advertencia por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de ate 20% (vinte por cento) sobre
o valor total do contrato;
c)

Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a
Municipal de Mat6es do Norte/MA, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
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d) Sendo que em caso de inexecugao total, semjustificativa aceita pelaAdministraeao da Prefeitura
Municipal de Mat6es do Norte/MA, sera aplicado o limite maximo temporal previsto para a
penalidade 05 (cinco) anos;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar junto a Administracao Ptiblica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicao, ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a pr6pria
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. N° 87 da Lei N° 8.666/93,
c/c art. N° 7° da Lei N° 10.520/02 e art. N° 14 do Decreto N° 3.555/00.

11.12. Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias titeis, a contar da ciencia

a

:naf;ni::::°japr:dae:fr°e:;£gda:£en];S:::::: ::Cp°e:£S;:,e::rn::oa £:Ciseas°m°ou pnreaszs:. Prazo encaminha-lo devidamente
11.13. Serao publicadas na lmprensa Oficial do Municfpio de Mat6es do Norte/MA as sanc6es
administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitacao perante a Administragao Pdblica.

12.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -RESCISAO.

12.1. 0 PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERA SER RESCINDIDO:
12.2.
Por ato unilateral e escrito da Administragao, nas situag6es previstas nos incisos I a XII e XVII do
art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequencias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejufzo
da aplicagao das sane6es previstas no Termo de Referencia, anexo ao Edital;
12.3.

a

Amigavelmente, nostermos do art. 79, inciso Il, daLei n° 8.666` de 1993.

12.4. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA o
direito a previa e ampla defesa.
12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao administrativa
prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.6. 0 TERMO DE RESCISAO SERA PRECEDIDO DE RELAT6RIO INDICATIVO DOS SEGUINTES
ASPECTOS, CONFORME 0 CASO:
a)

Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relacao dos pagamentosja efetuados e ainda devidos;
c)

Indenizag6es e multas.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -VEDAC6ES.
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13.1. E VEDADO A CONTRATADA:

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira;

b) Interromper a execugao contratual sob alegaeao de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo mos casos previstos em lei.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA -ALTERACOES.

a

14.I. Eventuais alterac6es contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA e obrigada a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos ou
supress6es que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
14.3. As supress6es resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.

CLAUSULA DECIMA QUINTA -DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposic5es contidas na Lei n°
8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais de licita¢6es e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposic6es contidas na Lei n° 8.078, de 1990 -C6digo
de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

A

16.CLAUSULA DECIMA SEXTA -PUBLICACAO.
16.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publica¢ao deste instrumento, por extrato, no Diario
Oficial do Municipio, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

17.

CLAUSULA DECIMA SETIMA -FORO.

17.1. i eleito o Foro da Comarca de Cantanhede/MA para dirimir os litigios que decorrerem da execugao
deste Termo de Contrato que nao possam ser compostos pela conciliacao, conforme art. 55, §2° da Lei
n° 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

de20.....

/UF,..........de
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Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA

a

a
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JUNTADA DE PUBLICACOES

Junto aos autos do Processo Licitat6rio n° 28/2021, na modalidade PREGAO
ELETRONICO - SRP, do tipo menor Prego por Item, as publicag6es do Aviso de Licitagao
no Quadro de Aviso desta Prefeitura, Diario Oficial do Estado do Maranhao, Diario Oficial do
Municipio, Jornal Grande Circulagao Estadual (Jornal Pequeno) e Sistema de
Acompanhamento de Contratag6es Pdblicas SACOP/TCE/MA.

A

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87

cto

AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
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AVIS0 DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N° 28/2021
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A Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte, Estado do Maranhao, atraves do Secretaria Municipal
de Satide, toma ptiblico que realizara ds O9hoomin (move horas) do dia 14 de dezembro de 2021,
na plataforma LICITANET, licitagao na modalidade Pregao Eletr6nico, do tipo menor preco por
item, tendo por objeto o Aquisigao de Ambulincia Tipo A - Simples Remogao Tipo Furgoneta,
destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Satide de Mat6es do Norte - MA,
conforme Edital e seus Anexos, na forma do Decreto Federal n° 10.024/2019, Lei Federal n°
10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentado pela Lei Complementar n°.123/2006, alterada pela
Lei Complementar n° 147/2014 e Lei Complementar n° 155/2016, utilizando-se subsidiarianiente as

a

normas da Lei n° 8.666/93 e suas alterag6es e demais normas pertinentes a especie. Os trabalhos de
julgamento do certame serao conduzidos pelo Pregoeiro do Municipio e Equipe de Apoio, instituida
pela portaria n° 063/2021. 0 edital e seus anexos estao a disposieao dos interessados mos seguintes
enderecos eletr6nicos: www.matoesdonor[e.rna.qov.br, www.Iicitanet.com.br, ben como na sala da
Comissao Permanente de Licitacao, situada a Av. Dr. Antonio Sampaio, n° 100, CEP: 65.648-000,
Centro -Mat6es do Norte/MA, de 2a a 6a feira, no hordrio das O8hoomin ds 12hoomin, onde
poderao ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereco supra ou
peloe-mailcplmat6esdonorte.mar('c`JJiotmail.com.

a

do
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CERTIFICO para os devidos fins que se fizerem necessarios que foi
afixada c6pia do Edital e Aviso de Licitacao na Modalidade Pregao Eletr6nico n°
28/2021, datado de 22/11/2021, a serjulgado em 14 de dezembro de 2021 as O9hoomin,

no Mural de Avisos desta Prefeitura Municipal, ficando pelo prazo minimo de 08 (cinco) dias dteis.

A referida licitacao tern por objeto a Aquisieao de Ambulancia Tipo A - Sim-

ples Remo€ao Tipo Furgoneta, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Satide de Mat6es do Norte - MA.

a

a
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Ano Xll -Edigao N° LXIV de 29 de Novembro de 2021

S#gA3EEFEqE&&%No26#o2i
A Prefutura Municipal de Mat6es do Norte, Estado do Maranhao,
atravds do Secretaria Municipal de Administrag5o e Financas, toma
pdblico que realizara ds O9hoomin (move horas) do dia 13 de
dezembro de 2021, na plataforma LICITANET, licitacao na
modalidade Pregao Eletr6nico, do tipo menor preco por item, tendo

por objeto o Registro de precos para eventual e futura contratapao
de empresa para a prestac5o de serviaps de manutenc5o de
computadores, impressoras e rede de computadores para as
diversas secretarias do Municipio de Mat6es do Norte/MA,
conforme Edital e seus Anexos, na forma do Decreto Federal n°

julgamento do certame serzo conduzidos pelo Pregoeiro do
Municipio e Equipe de Apoio, instituida pela portaria n° 063/2021.
0 edital e seus anexos est5o a disposic5o dos interessados nos
seguintes enderecos eletr6nicos: www.matoesdonorte.rna.gov.br ,
www.Iicitanet.com.br , bern como na sala da Comissao Permanente
de Licita95o, situada a Av. Dr. Antonio Sampaio, n° loo, CEP:
65.648-000, Centro - Mat6es do Norte/MA, de 2a a 6a feira, no
horirio das O8hoomin ds 12hoomin, onde podefao ser cousultados
ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereco
supra ou pelo e-mail colmat6esdonorte.ma@hotmail,com ,
Mat5es do Norte/MA, 22 de novembro de 202 1 .
Marlene SerTa Coelho

Secretdria Municipal de Administra¢o e Financas

10.024#019, Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002,

regulamentado pela Lei Complementar n°. 123#006, alterada pela
Lei Complementar n° 147re014 e Lei Complementar n° 155re016 ,
utilizando-se subsidiariamente as norrnas da Lei n° 8.666/93 e suas
alterac6es e demais normas pertinentes a esp6cie. Os trabalhos de
julgamento do certame serao conduzidos pelo Pregoeiro do
Municipio e Equipe de Apoio, iustitu{de pela portaria n° 063re021.
0 edital e seus anexos est5o a disposicao dos interessadus mos
seguintes enderecos eletr6nicos: wwu/ matoesdonorte rna.gov.br ,
www.Iicitanet.com.br , ben como na sala da Comiss5o Permanente
de Licitapao, situada a Av. Dr. Antonio Sampaio, n° loo, CEP:
65.648-000, Centro - Mat5es de Norte/MA, de 2a a 6a feira, no
hordrio das O8hoomin ds 12hoomin, onde poderao ser consultados
ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereco
supra ou pelo e-mail cDlmat6esdonorte.ma@hotmail.com .
Mat6es do Norte/MA, 22 de novembro de 2021.
Marlene Serra Coelho
Secretaria Municipal de Administrapao e Finangas

£#%°A3EEELCT[E6£|%No27;2o2i
A Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte, Estado do Maranhao,
atrav6s do Secretaria Municipal de Administragao e Financas, toma

ptiblico que realizara ds 15hoomin (quinze horas) do dia 13 de
dezembro de 2021, na plataforma LICITANET, licitacao na
modalidade Pregao Eletr6nico, do tipo menor preco por item, tendo
por objeto o Registro de Precos, para eventuais contratap6es de
pessoa(s) juridica(s)
para
fomecimentos
de
brinquedos
pedag6gicos diversos e materiais esportivos para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA,
conforme Edital e seus Anexos, na forma do Decreto Federal n°

S#%oA3EE=[E¥6faAcoON028re02i
A Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte, Estado do Maranh5o,
atravds do Secretaria Municipal de Sabde, toma pdblico que
realizari ds O9hoomin (move horas) do dia 14 de dezembro de
2021, na plataforma LICITANET, licitapao na modalidade Pregao
Eletrchico, do tipo menor preco por item, tendo por objeto o
Aquisic5o de Ambulancia Tipo A - Sirnples Remo9ao Tipo
Furgoneta, destinado a atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Sadde de Mat6es do Norte - MA, conforme Edital e
sseus Anexos, na forma do Decreto Federal n° 10.024reol9, Lei
Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentado pela Lei
Ccomplementar n°. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n°
147#014 e Lei Complementar n° 155/2016 , utilizando-se
subsidiariamente as normas da Lei n° 8.666ro3 e suas alterag5es e
demais norrnas pertinentes a esp6cie. Os trabalhos de julgamento
do certame serao conduzidos pelo Pregoeiro do Municipio e
EEquipe de Apoio, iustituida pela portaria n° 063#021. 0 edital e
seus anexos estao a disposiq5o dos interessados nos seguintes
eenderecos
eletr6ni cos :
www. mate esdonorte. rna. gov. br
,
www.Iicitanet.com.br , ben como na sala da Comissao Permanente
de Licitac5o, situada a Av. Dr. Antorio Sampaio, n° loo, CEP:
65.648-000, Centro - Mat6es do Norte/MA, de 2a a 6a feira, no
hordrio das O8hoomin ds 12hoomin, onde poderao ser consultados
ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereco
supra ou pelo e+mail ct)lmat6esdonorte.ma®hotmail.com ,

Mat6es do Norte/MA, 22 de novembro de 2021.

Jenilson Bezena Neves
Secretario Municipal de Satide

10.024/2019, Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002,

S#%°A3EE:]ECT]E6€|%No29/2o21

regulamentado pela Lei Complementar n°. 123/2006, alterada pela
Lei Complementar n° 147/2014 e Lei Complementar n° 155/2016 ,
utilizando-se subsidiariamente as normas da Lei n° 8.666/93 e suas
alterap5es e demais normas pertinentes a especie. Os trabalhos de

A Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte, Estado do Maranhao,
atraves do Secretaria Municipal de Educacao, toma pdblico que
Assinado eletronicamente por: Solimar Alves de Oliveira

CPF: "*.589.943-" em 30/11/202110:07:25 -lp com n°: 192.168.1.146
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AVISO DE LICITACAO -PREGAO ELETRONICO SRP N. 26/2021 . A
Prefoitura Munjclpal do Mato88 do Norto. Estadci do Maranhao, atrav6s
do Secr®taria Municipa de Admlnlstra9ao a Flnancas, tome pdblico quo
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Flavio Diho", af irma Jusceliho Filho
Deputado fala das perspectives da fusao do DEN e PSL no Maranhao e como o nova partido est6
se preparando pare as eleic5es do pr6ximo ano
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Federal n° 10.520. de 17 do julho do 2002,
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4 a Lei Compl®montar n° 155ra016, utllizandoCompl omontar n° 147
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AVIS0 DE LICITACAO . PREGAO ELETRONICO SRP N. 27/2021 - A
Profoitura Municipal do Malbes do Norto, E8tado do Maranhfro, atrav68
do Socrotarla Municipal do Adminl8traeao a Flnancas, tome pdblieo qua
rcallzafa as 15hoomln (qulnze horas) do dla 13 do doz®mbro d® 2021. na
plataforma LICITANET, lici(acao na modalklado Progao Elolrchico. do tipo

DEM, passa a ser o secretirio-
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i legr'tJrno a surgimento de
novos pretendentes a vagas na

manor proco par item, londo por objoto o Re8istro do preqce, pare evontuals
conlrat@g6eB de po8soa(8) |iirldlca(s) pare fornoclmentos do brinquedos
podag6gico8 diverso8 a matohai8 o3portivo8 pare atender a8 nocoseidades
da Profol`ura Munlcipal do Matbe8 do Norto/MA, oonfoimo Edital a sous
Anoxos, na forma do DBcroto Federal n° 10.024#019. Lot Federal na
10.520. de 17 do julho d® 2002, regulamentado pola Lei Complementar
n°. 123/2006, alterada pela Lot Complomoritar n° 147/2014 o Lei
Compl®m®nfar n° 155/2016, utillz8ndcr6e 8ubsidlanamonto a8 normas da
Lel n® 8.666/93 e suas altoracdes a demais normas pertJn8nte6 a esp6cie.
Os trabalhos de julgamonto do cerfamo serao conduzldos polo Progo®iro
do Municlpio a Eqiilpo do Apofo. institulda pela portaria n® 063/2021. 0
odital e set/s anoxo8 e8tao a disposi¢ao dos `ntorossodo8 nos soguintos
ondoroaps olotronices: w\^/w.matoosdororfe`ma.gov.br, www.Iicitanet.com.

br, ben como na 8ala da Comissfo PerlTianonte do Hcltacao, 6iluada i Av.
Dr. Antonio Sampaio, n° 100` CEP: 65.648i)OO. Centro - Matdes do Norto/
MA, do 2' a 6. feira, ro hordrio das O8hoomin as 12hoomin. onde poderdo
ser consultados ou obtido§ gratuitarnonto. Esclarocjmentos adlcionals no

ondorapo supra ou polo enail cplmalbo9donorto.ma@hotmall.com. 22
de novembro de 2021. Mahon8 Sera Coelho -Socrotdria Municipal de
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AVISO DE LICITACAO . PRECAO ELETRONICO SRP N. 28/2021
• A Profoitura Municipal do Mat6os do Norle. E stado do Maranhao,
atrav6s do Secrotaria Municipal do Saddo. tome pdblico qua roalizafa
as O9lioomln (nov® hoi'a.) do dia 14 d® d.I.mbro d. 2021, na
plataforma LICITANET, licitee@o na modalid8do Progao EIBtfonico. do

tlpo manor pro9o par item, tondo par objeto a Aquisigao de Ambulancla
mpo A - Slmplo8 Romoeao tipo Furgonota. de8 linado a atendor as
neco8sidados da Socretarla Municipal do Saddo do Matbe8 do Nort®
- MA, conlome Edital 8 sous An®xoa. na forma do Decroto Fodoral
r`° 1o.024/2019, Lol Fed®r8l n° 10.520, de 17 d8 julho do 2002,
rogulamontado polo Lei Compl®mentar n°. 123A2006, altorad8 pela
Lol Complomontar n° 147/2014 a Lei Compl®m ®ntar n° 155/2016.
utilizando-se 8ubBidiariamento a8 nonT`@8 da Lo` no 8.666ro3 a 8uas

alt8raodos a domais normas portinonto8 a o8p6cio. Os trabalhos do
julgamento do cortame 8erao conduzidos pelo Pr egoeiro do Munlc/plo
a Eqiiipo do Apolo instl`ulda p8la portaria n° 063/2021 0 edital e seus
anexos estao a di;posicao dos interossados nagOIetronicos:`^^A^^/main.£dnn^rt®rnarinvhr`^^^^^/
gulntos ender®apsilanfitramhrborn

coma na sala da Comis8ao P®rmanonte do U tacao. 8ituada a Av.
ontro - Matoes do
Dr. Antonio Sampaio. n° 100. CEP: 65.648®00
aa 12hoomln, ondea.Esclaroctm8ntos
Norte/MA, do 2 a 6 folra. no hordro da8 08hoopodorao8orconsultadosouobtidoggratuitom
adicienai8 no onder®¢o supra ou pelo e-mail .n
hqlmaiL,com. 22 do novembro do 2021. u.nll8on Bez®rra Nev®e .

S.cr.tirlo Munlclpal d. §®ddo.

Weverton, mas, sempre torcendo
pela unidade do gti]po.
AVISO DE LICITACAO - PRECAO ELETRONICO SRP N. 2®„021 - A
v6sz8r6,naico.COS.n'os16osretode8da016.ua8d 'pioeusp born
Profoitura Municipal do Mat6os do Norto, Estado do Mar
do Secrelaria Mun{cipal do Educac5o, toma ptlblico
a8 15hoomln (c|ulng. hera.) do dia 14 d® dezembro d
plataforma LICITANET. Iicita9ao na modalidade Pregao
do tipo monor proap per item, tondo por obio(o Rogistro
pare oventuais aqujsic6os de iristrumontos musicals o
audlovi8ual pare atender as neco88ldades do Mimicl
do Norto/MA, conformo Edital e 8Bu8 An®xos, na forma
Federal n° 10.024/2019, Lei Federal n° 10.520. de 17
2002, regulamentado pela Lei Complementar n°. 123/2
p®18 Lei Complomontar n® 147/2014 a Lol Compl®montar n° 15
utillzando-80 8iib8idiarlamon`o a8 normas da Lei n° 8.666re3

8Itorao6o6 e d®mais normas perllnontes a osp6cie. Os traba
julgamonto do c®rtamo s®rao condiizidos polo Progoeiro do M
a Equipo do Apoie. Institu`da pole portari® n® 063/2021. 0 edita

8nexos estao a disposicao dos lntere6cados nos seguintes en

::`:.I;::i---.::i:-`:.:i=:.=e--:-::.i_I:
no eseado do Maranli5o?
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elotrdnicos: `^^^M/ malmfh^n^rta rna nnv hr `^^A^^/ Iir`Jlanat mm

como na sala da Comiss5o Pormanento do Llcitocaa. sitiiad
Dr. Antonio Sampaio, n° 100. CEP: 65.648-000, Contro -Ma
Norto/MA. do 2. a 6. folra. no hordrio das O8hoomin a912hoom
podorao sor consultadog ou obtidos gratuitamente. Esclaroc
adlcton@is no endoro9o 8upra ou pelo a.mail mlmalAaarl^nr`r.

bqlnalLcam. 22 de novombro do 2021. Domlnoo. Arat)|o C..
• S.cr®t4rlo Nunlclp.I d. Sadd..
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TERMO DE RESCISAO

REF.: Processo N° 158.564/202l/SES /MA -PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CNPJ n° 02.973.240/0001-06;

MUNIcipIO DE ALTO PARNAiBA/MA, inscrito no CNPJ sob o
n° 06.997.571/0001 -29; OBJETO: Constitui objeto do presente Acor-

do, a Cooperac5o T6cnica entre os participes, com o intuito de estabelecer normas para fins de cooperacao mrfua entre a Secretaria de
Estado da Sadde e o Municipio de Alto Pamaiba/MA, com vista a
garantir a reforma do Hospital Municipal de Alto Pama{ba e posterior funcionamento a contento; VIGENCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado, por acordo entre
os participes, mediante Termo aditivo, nos termos do art. 57 da Lei
8.666/93; FUNDAMENTACAO LEGAL Lei Federal n° 8.666, de 21
de junho de 1993; DATA DA ASSINAIIJRA DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA: 23 de novembro de 2021 ; SIGNATARIOS:
Sr. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA, c6dula de identidade n° 68312297-5 SSP"A, CPF n° 912.886.063-20, Secretario de
Estado da Satde, pela Secretaria de Estado da Sadde e Sr. ITAMAR
NUNES VIEIRA, brasileiro, cedula de identidade n° 0554581320152 SSP/MA, CPF sob o n° 125.101.063-68, pela Prefeitura. S5o Luis

(MA), 23 de novembro de 2021. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA, Secretario de Estado da Satide.

EXTRATODOACORDODECOOPERACAOTECNICAN°020/2021/
SES, REF.: Processo N° 164.573/202l/SES "A -PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CNPJ n° 02.973.240/000106; MUNIcfpIO DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO"A, inscrito
no CNPJ sob o n° 06.274.757/0001-50; OBJETO: Constitui objeto
do presente Acordo, a Cooperapao T6cnica entre os partfcipes, com o

intuito de estabelecer normas para fins de cooperac5o mdtua entre a
Secretaria de Estado da Satide e o Municipio de SAO DOMINGOS
DO AZEITAO/MA, com vista a garantir a reforma do Hospital Municipal de Sao Domingos do Azeitao e posterior funcionamento a contento; VIGENCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura,

podendo ser prorrogado, por acordo entre os part{cipes, mediante Termo aditivo, mos termos do art. 57 da Lei 8.666/93; FUNDAMENTACAO LEGAL Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; DATA

DA ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA: 24
de novembro de 2021; SIGNAIARIOS: Sr. CARLOS EDUARDO DE
0LIVEmA LtJLA, cedula de identidade n° 68312297-5 SSP/r\IA, CPF n°
912.886.063-20,SecretalodeEstadodaSatde,pelaSecretariadeEstadoda
Salde e Sr. LOURIVAL LEANDRO DOS SAI`ITOS JUNIOR, brasileiro,
cedula de identidade n° 919758993 SELSP/MA, CPF sob o n° 270.349.84387, pela Prefeitun. Sao Luis (MA), 24 de novembro de 2021. CARLOS

EDUARDO DE OLIVEIRA LULA, Secretario de Estado da Sadde.

Secretaria de Estado da Satde

TORNAR SEM EFEITOS
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer .................................. 37

EXTRATODOACORDODECOOPERACAOTECNICAN°02l/202l/
SES, REF.: Processo N° 164.253/202l/SES "A -PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CNPJ n° 02.973.240/000106; MUNIcfpIO DE PASTOS BONS"A, inscrito no CNPJ sob

Assinado de forma digital por

o n° 05.277.173/0001-75; OBJETO: Constitui objeto do presente

TEREZA RAQUEL BRITO BEZERRA

Acordo, a Cooperac5o T6cnica entre os participes, com o intuito de
estabelecer nomas para fins de cooperac5o mrfua entre a Secretaria de Estado da Sadde e o Municipio de Alto Pamaiba/MA, com

FIALHO:45215170304

composic5o de cestas bdsicas, para distribuicfro gratuita a finilias
em situac5o de vulnerabilidade social no Municipio de Lima Campos/MA, de acorde com o Edital e Anexos. 0 edital e seus anexos
estao a disposic5o dos interessados no endereco Av. JK, s/n°, Contro, Cap 65.728-000, Lima Campos-MA, de 2a a 6a feira, no hordrio
das 08:00hs (oito horas) ds 12:00hs (doze horas), no endereco eletrchco
deste poder executivo (www.Iimacamt)os rna.rev.br). e no site wwvy:pqrL
faldecomorasDublicas.com.br onde poderho ser consultados ou obtidos

gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no enderego supra e/ou pelo
telefone (0**99) 3646-1112. Lima Campos -MA., 24 de novembro de
2021. Jeane Gomes de Lima-Secretdria Municipal de Assistencia Social e Cidadania Decreto n° 006, de 01 de janeiro de 2021.

Avlso DH LlclTACAO. PREGAO ELETR6NIcO NO 05Ore02i .
REGISTRO DE PRECOS. 0 MUNIcipIO DE LIMA CAMPOS•MA, atrav6s da Prefeitura Municipal de Lima Campos, toma pd-

®

RESENHA DE HOMOLOGACAO. REFERENTE: Processo Administrativo n° 2.720/2020 - MAI`INHA/MA. OBJETO: Contratacao de empresa especializada para prestacfro de servicos de limpeza
urbana em vias phblicas do Municipio de Matinha/MA. Homologo o

procedimento licitat6rio na modalidede Pregao Presencial 05#021

:di¥T###::e#uddifs##¥EseE:NeGfejfi#:
RIA EIRELI. Matinha, 03 de novembro de 2021. Linielda Nunes
Cunha. Prefeita Municipal - Matinha/MA.

AVIS0 DE LICITACAO. Tomada de Preco n° 04/2021 -CPL. A
Prefeitura Municipal de Matinha atravds de sua Comissao Permanente de Licitacao CPL toma pdblico para conhecimento dos
interessados que realizara licitacao na modalidade Tomada de Pre¢o

n° 04re02l-CPL do tipo Menor Preap, ds 8h30 do dia 15 de dezembro de 2021, na Sala de Reuni6es da Prefeitura Municipal de Matinha, situada na Av. Major Heraclito, S/N - Centro-Matinha/MA,
objetivando a Contratac5o de empresa de engenharia para constru¢5o
de uma Escola com 06 (seis) salas de aula no Povoado Santa Maria
dos Furtados no Municipio de Matinha/MA, na forma da Lei Federal n° 8.666/1993, aplicando-se os procedimentos determinados pela
Lei Complementar n° 123re006, alterada pela Lei Complementar n°
de 2021, ds 09:00hs (move horas), horalio de Brasilia, no site: ±±£]±g±£
147#014 e demais nomas pertinentes a esp6cie. 0 Edital e seus aneoortaldecomDrasoublicas.com.br. Iicitacfro na modalidade Pregao
xos estao a disposic5o dos interessados na Comiss5o Permanence
Eletr6nico n° 050re021, para registro de pre¢os, do tipo menor preco,
de Lieitacao -CPL situada na Rua Govemador Jos6 Samey, n° 665,
objetivando a eventual contrata¢ao de pessoa(s) juridica(s) especiaCentro -Matinha/MA, de segunda a sexta-feira, no hordrio das 8h:1izada(s) na prestacao de servicos de provedor de acesso a internet
00min ds 12h:00min, onde poder5o ser consultados gratuitamente ou
e serviap de reds local para interligacao das cameras de vigilincia,
obtidos mediante o recolhimento da importancia de R$ 30,00 (trinta
de interesse desta Administrac5o "blica, de acordo com o Edital e
reais) feito, exclusivamente, atravds de Dceumento de Arrecadac5o
Anexos. 0 edital e seus anexos estao a disposicao dos interessados no
Municipal - DAM. Esse Edital tamb6m se encontra a disposicfro dos
endereco Av. JK, s/n°, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos-MA, interessados na pagina oficial desta Prefeitura www.matinha.rna.
de 2a a 6a feira, no horino das 08:00hs (oito horas) ds 12:00hs (doze
govbr. Esclarecimentos adicionais no mesmo endere¢o ou atraves do
email matinhapublicacoes@hotmail.com. Matinha, 25 de novembro
horas), no endereco eletr6nico deste poder executivo (www.1imacaimde 2021. P6wlchla ,4iilaral P;;!to. Presidente da CPL - Matinha/MA.
oos.rna.gov.brl, e no site www.oortaldecomDrasDublicas.com.br onde
blico aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Decreto
Municipal n° 20 02 001/2017, Decreto Municipal n° 02lre020, Lei
Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n°
147/2014, Lei Complementar n° 155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposi¢6es da Lei n° 8.666/93 e suas altera¢6es posteriores
e demais legislac6es pertinentes, fara realizar no dia 13 de dezembro

poder5o ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos
adicionais no endereqo supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos - MA. 25 de novembro de 2021. Lisia Wadna Moreira
Melo Vleira-Secret6ria Municipal de Administrac5o e Financas-Decreto n° 011, de 01 de janeiro de 2021.

a

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA - MA

AVISO DE LICITACAO. PREGAO ELETRONICO N° 051/2021.
REGISTRO DE PRECOS. 0 MUNIcipIO DE LIMA CAMPOS-MA, atravds da Prefeitura Municipal de Lima Campos, toma pdblico
aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Decreto Municipal n° 002/2013, Decreto Municipal n° 20 02 001/2017, Decreto

Municipal n° 021 re020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela
Lei Complementar n° 147re014, Lei Complementar n° 155/2016,

aplicando-se subsidiariamente as disposic6es da Lei n° 8.666/93
e suas alterag6es posteriores e demais legislap6es pertinentes, fare

realizar no dia 14 de dezembro de 2021, ds 09:00hs (nove horas),
hordrio de Brasilia, no site: www.DortaldecomDrasriublicas.com,br.
Iicitacfro na modalidade Pregfo Eletr6nico n° 051 /2021, para registro
de precos, do tipo menor preco, objetivando a eventual contratac5o de

AVIS0 DE LICITACAO. Tomada de Preco n° 05#021 -CPL. A
Prefeitura Municipal de Matinha atraves de sua Comissao Permanente de Licitacao CPL toma pdblico para conhecimento dos interessados que realizard licitagao na modalidade Tomada de Preco n°
05#02l-CPL do tipo Menor Preco, ds 8h30 do dia 16 de dezembro
de 2021, na Sala de Reunides da Prefeitura Municipal de Matinha,
situada na Av. Major Herdclito, S/N - Centro-Matinha/MA, objetivando a Contratacao de empresa de engenharia para execu¢5o de
obras de recuperacao de estradas vicinais no Trecho 01 -Povoado
Os Viana ao Povoado Nova Brasilia e no trecho 02 - Povoado Faixa ao Povoado Jacuica, zona rural do Municfoio de Matinha/MA, na
forma da Lei Federal n° 8.666/1993, aplicando-se os procedimentos
determinados pela Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n° 147#014 e demais normas pertinentes a especie. 0
EEdital e seus anexos estfo a disposic5o dos interessados na Comissao

Permanente de Licitac5o - CPL situada na Rue Govemador Jos6 Sarnney; n° 665, Centro - Matinha/MA, de segunda a sexta-feira, no hordrio
das 8h:00min is 12h:00min, onde poderio ser consultados gratuitamente
ou obtidos mediante o recolhimento da importhcia de R$ 30,00 (trinta reais) fato, exclusivamente, atravds de Doc`unento de Arrecadap5o
Municipal - DAM. Esse Edital tamb6m se encontra a disposic5o dos
interessados na pagina oficial desta Prefeitura www.matinha.rna.
gov.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endere¢o ou atravds do
eemail matinhapublicacoes@hotmail.com. Matinha, 25 de novembro

pessoa(s) juridica(s) para o fomecimento de m6veis, eletrodom6sticcos, eletr6nicos, materiais para escrit6rio e equipamentos de audio e
video, de interesse desta Administracfo Pilblica Municipal, de acordo
com o Edital e Anexos. 0 edital e seus anexos estao a disposicao dos
de 2021. P4ii.al/lar A#Ia!tiflr/ Pf#to. Presidente da CPL - Matinha/MA.
interessados no endereco Av. JK, s/n°, Centro, Cep 65.728-000, Lima
PREFHITURA MUNICIPAL DE MAT6ES D0
Ccampos-MA, de 2a a 6a feira, no hordrio das 08:00hs (oito horas) ds
NORTE -MA
12:00hs (doze horas), no endere9o eletr6nico deste poder executivo
/www.Iimacamoos.rna. gov.br`. e no site www.oortaldecomDrast)ubliAVISODEI.ICITACAO-PREGAOELETRONICOSRPN°26/2021
cas.com.br onde podefao ser consultados ou obtidos gratuitamente.
- A Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte, Estado do Maranhao,
EEsclarecimentos adicionais no endereco supra e/ou pelo telefone
atravds do Secretaria Municipal de Administragao e Finan¢as, toma
(0**99) 3646-1112. Lima Campos -MA. 25 de novembro de 2021.
Lisia Wndna Moreira Melo Vieira-Secretalia Municipal de Adininis-

pdblico que realizara ds O9hoomin (move horas) do dia 13 de dezem-

tragao e Finanqas-Decreto n° 011, de 01 de janeiro de 2021.

bro de 2021, na plataforma LICITANET, licita¢o na modalidade

Registro de precos para eventual e futura contratacao de empresa para
a prestacao de serviaps de manutengfro de computadores, impressoras e rode de computadores para as diversas secretarias do Municipio
de Mat6es do Norte/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma

do Norte/MA, de 2a a 6a feira, no hor5rio das O8hoomin ds 12hoomin,
onde poderdo ser cousultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereap supra ou pelo e-mail cplmat6esdo-

norte.ma@hhotmail.com. 22 de novembro de 2021. Jeni]son Bezerra

Neves - Secretario Municipal de Sadde.

do Decreto Federal n° 10.024#019, Lei Federal n° 10.520, de 17 de

julho de 2002, regulamentado pela Lei Complementar n°.123/2006,
alterada pela Lei Complementar n° 147re014 e Lei Complementar n°
155re016, utilizando-se subsidiariamente as normas da Lei n° 8.666/93
e suas alterap6es e demais normas pertinentes a esp6cie. Os trabalhos de

a

AVISO DE LICITACAO - PREGAO ELETRONICO SRP N°
29/2021 -A Prefeitura Municipal de Mat5es do Norte. Estado do Maranhao, atrav6s do Secretaria Municipal de Educae5o, toma piiblico

que realizard ds 15hoomin (quinze horas) do dia 14 de dezembro
julgamento do certame serao conduzidos pelo Pregoeiro do Municipio
de 2021, na platafoma LICITANET, licitagao na modalidade Pregao
e Equipe de Apoio, instituida pela portaria n° 063#02 I . 0 edital e seus
Eletr6nico, do tipo menor preqo por item, tendo per objeto Regisanexos esfro a disposicao dos interessados mos seguintes endereaps eletro de Precos, para eventuais aquisic6es de instrumentos musicais e
tr6nicos:www.matoesdonorte rna. gov.br. www.Iicitanet.com.br. bern
equipamentos audiovisual para atender as necessidades do Munic{pio
como na sala da Comissao Permanente de Licitac5o, situada a Av.
Dr. Antonio Sampaio, n° loo, CEP: 65.648-000, Centro -Mat6es do de Mat6es do Norte/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma
Norte/MA, de 2a a 6a feira, no hor5rio das O8hoomin ds 12hoomin, do Decreto Federal n° 10.024/2019, Lei Federal n° 10.520, de 17 de
onde poder5o ser cousultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecijulho de 2002, regulamentado pela Lei Complementar n°. 123/2006,
mentos adicionais no endereco supra ou pelo e-mail qplquat6esdoalterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e Lei Complementar
norte.ma@hotmail.com. 22 de novembro de 2021. Marlene Serra
n° 155/2016, utilizando-se subsidiariamente as normas da Lei n°
Coelho - Secretfria Municipal de Administracao e Financas.
8.666/93 e suas alterap6es e demais normas pertinentes a esp6cie. Os
trabalhos de julgamento do certame serao conduzidos pelo Pregoeiro
AVISO
DE LICITACAO
- PREGA0
ELETRONICO
N° o do Municipio e Equipe de Apoio, instituida pela portaria n° 063/2021.
Pregfro
Eletr6nico,
do tipo menor
preco por
item, tendo porSRP
objeto
27#021 -A Prefeitura Municipal de Mat5es do Norte, Estado do Ma0 edital e seus anexos est5o a disposiq;5o dos interessados mos seguintes
ranhao, atravds do Secretaria Municipal de Administra9fro e Finangas,
endereqos eletr6hicos: www.matoesdonorte.rna.Qov.br, wwwlicitanet.
toma pdblico que realizard ds 15hoomin (quinze horns) do dia 13
£gmfbL bern como na sala da Comiss5o Permanente de Licita¢o, side dezembro de 2021, na plataforma LICITANET, licitacfro na motuada a Av. Dr. Antonio Sampaio, n° 100, CEP: 65.648-000, Centro dalidade Pregao Eletr6nico, do tipo menor preap por item, tends por
Mat6es do Noile/MA, de 2a a 6a feira, no hordrio das O8hoomin ds
objeto o Registro de Pre¢os, para eventuais contratacdes de pessoa(s)
12hoomin, onde poderio ser cousultados ou obtidos gratuitamente.
juridica(s) para fomecimentos de brinquedos pedag6gicos diversos e
Esclarecimentos
adicionais no endereco supra ou pelo e-mail fp!m±
materiais esportivos para atender as necessidades da Prefeitura Municit5esdonorte.ma@hotmail.com. 22 de novembro de 2021. Domingos
pal de Mat5es do Norte/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma
de Decreto Federal n° 10.024/2019, Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho

Aradjo Casa Nova - Secretario Municipal de Sadde.

de 2002, regulamentado pela Lei Complementar n°. 123re006, alterada
pela I.ei Complementar n° 147re014 e Lei Complementar n° 155#016,
utilizandcLse subsidiariamente as norrnas da Lei n° 8.666/93 e suas altorapdes e demais normas pertinentes a esp6cie. Os trabalhos de julganento do certame ser5o conduzidos pelo Pregoeiro do Municftyio e Equipe de
Apoio, instituida pela portaria n° 063#021 . 0 edital e seus anexos est5o
a disposic5o dos interessados mos seguintes enderecos eletr6nicos: !±z!a±±£
matcesdonorte.rna.gov.br, www.Iicitanet.com.br, bern como na sala da
Comiss5o Permanente de Licita¢5o, situada a Av. Dr. Antonio Sam-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES

ALTOS - RA
AVISO DE LICITACAO. PREGAO ELETRONICO N° 027#021.
A Prefeitura Municipal de Montes Altos (MA) toma pdblico para conhecimento dos interessados, a realiza¢ao de procedimento de licita-

c5o na modalidade PREGAO ELETR6NICO N° 027/2021, do tipo
MENOR PRECO POR ITEM, que tern como objeto: Registro de Pre-

paio, n° 100, CEP; 65.648-000, Centro -Matdes do Norte/MA, de 2a ap para eventual e futura contrataq5o de empresa para o fomecimento
a 6a feira, no horario das O8hoomin ds 12hoomin, onde poder5o ser de material permanente para atender as necessidades da Administracao Pdblica Municipal. ABERTURA DA SESSAO: 09h20min (nove
horas e vinte minutos) de dia 10 de dezembro de 2021. ENDERECO
ELETRONICO: www.Iicitanet.com.br. 0 Edital e seus anexos estao
22 de novembro de 2021. Marlene Serra Coelho -Secret4ria Mua disposicao dos interessados no site www.montesaltos.rna,gov.br ou
nicipal de Administracao e Finan¢as.
sede da Prefitituna Municipal de Montes Altos (MA), onde poderao ser

fi ::#TTO;O: Oobutl;:,sO¥::#cO%:e;#£:::t£#O,£OarT,:£:;

AVISO DE LICITACAO - PREGA0 ELETRONIC0 SRP N°
28/2021 -A Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte, Estado do Maranhfo, atravds do Secretaria Municipal de Satde, toma pdblico que
realizara ds O9hoomin (move horas) do dia 14 de dezembro de 2021,
na plataforma LICITANET, licita9ao na modalidade Preg5o Eletr6nico, de tipo menor preap por item, tendo por objeto o Aquisic5o de
Ambulincia Tipo A - Simples Remog5o Tipo Furgoneta, destinado a
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sabde de Matdes
do Norte -MA, conforme Edital e seus Anexos` na forma do Decreto
Federal n° 10.024reo 19, Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
regulamentado pela Lei Complementar n°. 123re006, alterada pela
Lei Complementar n° 147re014 e Lei Complementar n° 155#016,
utilizando-se subsidiariamente as normas da Lei n° 8.666/93 e suas
alterac6es e demais normas pertinentes a esp6cie. Os trabalhos de jut-

gamento do certame serao conduzidos pelo Pregoeiro do Municipio e
Equipe de Apoio, instituida pela portaria n° 063re021. 0 edital e seus
anexos estao a disposi¢ao dos interessados nos seguintes enderecos
eletr6nicos: www.matoesdonorte.rna.gov.br, www. Iicitanet.com.br,
hem como na sala da Comissao Permanente de Licitapao, situada a
Av. Dr. Antonio Sampaio, n° 100, CEP: 65.648-000, Centro -Mat6es

cconsultados gratuitanente ou obtidos mediante o pagamento no valor de
R$ 20,00 (vinte reais) atravds de Docunento de Arrecadacao Municipal
-DAM, em dias uteis, no horino das O8h ds 12h. MONTES ALTOS Maranh5o 25/11#021. Domingos Pinheiro Cirqueira -Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONCAO - MA
AVISO DE LICITACAO. PREGAO ELETRONICO SRP n° 034/2021/
CCI/PMM. dngao Realizador. 0 municipio de Moncao/MA, atravds
da Prefeitura Municipal de Moncao/MA, CNPJ: 06.190.243/0001 -16,

ppor meio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, instituida pela Portaria n° 009/2021, toma ptiblico aos interessados que, com base legal:
Lei n° 10.520/2002, Ibecreto Federal n° 10.024#019, Decreto Federal
n° 7.892/2013, Lei Complementar n° 123#006, Lei Complementar
n° 147re014, Decreto Municipal n° 017/2020 e subsidiariamente as
disposi¢des da Lei n° 8.666ro3 e altera96es, que fare Licitacao na
modalidade Pregao, na forma Eletr6nica, com crit6rio de julgamento
menor preap, tendo por objeto registro de precos para futura e eventual contratacao de pessoa(s) juridicas(s) especializada(s) no fomecimento de material permanente, visando atender as necessidades da

QUADRO I - DADOS DA EMPRESA BENEFICIARIA.
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Telefone / Fax: 98 3222-2417

CNPJ: 12.094.868/0001-87

Endere9o: Rua Cel. Frederico Filgueiras, n° 26 -Centro, Sao Luis/MA,

E-mail : enciza.engenharia@hotmail.com

CEP.: 65.015-120.

QUADRO 2 -MATERIAL REGISTRADO

LOTE

EMPRESAVENCEPORA

LOTE V

ENCIZA ENGENHARIA CIVIL LTDA

VALOR @S)

R$

a

30.831.240,59

Sao Luis"A, 26 de novembro de 2021.MARCELA GALVAO MENDES FROTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO JOSH

LAURO DE CASTRO MOURA ENCIZA ENGENHARIA CIVIL LTDA.

ESTADO DO MARANHAO

DIARIO OFICIAL
P UB L I cAe6Es DE TERCEiROs
CASA CIVIL

Unidade de Gestao do Diario Oficial
Av. Senador Vitorino Freire, n° 1969 -Areinha -Fone: 3222-5624
CEP.: 65.030-015 -Sao Luis . Maranhao
E-mail : doem@casacivil,rna.gov.br -Site: w\^/w.diariooficial.rna.gov.br
FLAVIO DINO DE CASTRO E COSTA

G°Vernad°r

DIEGO GALDINO DE ARAUJO
Secrefario-Chefe da casa civil

TEREZA RAQUEL BR|TO BEZERRA FiALHo
Diretora-Geral do Diario Oficial
^s!Imdo de fom. dbhal par
TEFtEZA R^OuEi eRTO BEZERR^

Fl^lHO .5215170)04

NORMAS DE PUBLICACAO

TABELA DE PREGOS

Ao elaborar o sou t®xto pare publ[cacao no Dlarlo Oflclal,
observe at®ntam®nt® as lnstruc6®s abalxo:
a)

P®n Drive;

b)

PUBLICACOES

Valor c®ntimetro x coluna (1cm x 8,5cm)

Edlg5o dos t®xtos ®nviados a unldad® d® G®8t5o do D16rlo oflclal ®m cD ou

M®didada piglna.17cmd®Largura®25cmdoAltura;

c)

Editor d® t®xto padrao: Word for"ndow8 -V®rsao 6,O ou Superior;

d)

Tlpodafont®: Tlm®SN®wRomai.:

Terceiros

R$ 7,00

Ex®cutivo

R$ 7,00

VALOR DO EXEMPLAR

®)

Tamanhodal®tra: 9;

f)

Entrollnhas automftlco;

Exomplar do dla

RS 0,80

g)
h)

Exclulrlinhas®m branco;
Tabela8/quadro8 S®m llnhas d® grade ou molduras;

Ap6s 30 dlas de circu[a9ao ............,,................,......

R$ 1,20

Por ®x®rc. d®corrldo

R$ 1 ,50

i)

j)
k)

Graver no cD ou pen Drlv® S®m compaclar, S®m viruS d® computador;

Hav®ndo ®rro na publlcacao, a usuario pod®fa manlfostar roclama9ao par ®scrito
at6 30 dlas ap6s a circula§ao do Dlfrlo Oflc]al;
S® o®rrofor prov®nl®nt® dofalha d® lmpr®s.ao, a mat6ria S®ra r®publicada sam

Edita, Imprime

Onus pare a cli®nte, ®m ca8o d® ®rro prov®nl®nt® do CD ou Pen Drlv®, a Onus da

rotlflca¢ao flcard a cargo do cll®nto;
I)

A. mat6rias quo nao at®nd®r®m as ®xig6ncias acima s®rao devolvldas;

in)

Utillz® tanlo® CDS ou pan Drlv®® quanto.®u t®xto ®xlglr.

n)

Entr®ga d® orlglnals, 48 horas ant®s da data solicltada para publlca9ao.

Informa§6®s polo T®I®fon® (98) 3222-5624

e Distribui
qualidade ao ptiblico.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA

do

n.om&pt,roa%:;§aaMorte

CNPJ N9 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CERTIDA0 DE DISPONIBILIZACAO DE EDITAL E AVIS0 DE LICITACAO
POR MEIO ELETRONICO
MATOES DO NORTE

::socffi
PREGAO ELETRONIC0 N° 28/2021

Certifico, para os devidos fins, que o aviso da licitacao na modalidade PREGAO, na forma
ELETRONICO sob o n° 28/2021, que tern por objeto o Aquisigao de Ambulancia Tipo A -

Simples Remocao Tipo Furgoneta, destinado a atender as necessidades da Secretaria

Municipal de Satide de Mat6es do Norte - MA, foi devidamente publicado por meio

fl

eletr6nico, na internet, em 30/11/2021, atraves do Site Oficial desta Prefeitura Municipal:
http://www.matoesdonorte.rna.gov.br/, conforme previsto no Art. 4, inciso I, da Lei n°.
10.520/2002, c/c Art.11, inciso I.

®

do

g&rEp,i.rogr§`%£3N|Orte

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA

CNPJ N9 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000

sECRETARiAMUNlcipqtingfflstEE56-ff
NORTE /

MA

F2UB

CERTIDAO DE cOMUNlcACAO DH RALlzACAO DE Llcl+A~¢aT6x6
TRIBUNAL DE CONTAS D0 ESTAD0 D0 MARANHAO TCE"A, POR MEIO
ELETR6NICO (SACOP).

PREGAO ELETR6NIC0 N°. 28/2021

a

Certifico, para fins de cumprimento das disposig6es previstas no Art. 8°, da Instrucao
Normativa n° 034/2014, do Tribunal de Contas do Estado do Maranhao -TCE/MA, que a

licitapao na modalidade PREGAO ELETR6NICO sob o n° 28/2021, que tern por objeto

Aquisieao de Ambulancia Tipo A - Simples Remo¢ao Tipo Furgoneta, destinado a atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Satide de Mat6es do Norte - MA, de acordo com

Edital e Anexos, foi devidamente comunicada na forma de AVISO, por meio eletr6nico,
atraves do Sistema de Acompanhamento Eletr6nico de Contratagao Ptiblica - SACOP do
TCE/MA.

a

