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EDITAL Nº 065/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022  

 

Prefeitura Municipal de Araponga/MG, torna público que fará realizar licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 018/2022, na data de 13/10/2022, às 

08h30min, Processo Licitatório nº. 147/2022, objetivando a aquisição de Van 
tipo passageio sem adaptação, capacidade para 15 (quinze) passageiros ou 

superior mais motorista, a ser adquirida conforme Convênio nº 
1261001385/2021/SEE-MG, bem como aquisição de 01 (uma) ambulância tipo 

A, a ser adquirida conforme Proposta 11431.652000/1210-01/MINISTÉRIO DA 
SAÚDE/PORTARIA 3.044/2021/MS, ambos veículos estão descritos e 

especificados no anexo I. O Edital poderá ser solicitado através do E-mail: 
arapongalicitacao@gmail.com, no site: www.bllcompras.org.br e/ou no Portal da 

Prefeitura Municipal de Araponga: www.araponga.mg.gov.br, Informações pelo 
telefone (0xx31) 3894-1100, Araponga/MG. Araponga/MG, 27/09/2022. 

 
O MUNICÍPIO DE ARAPONGA/MG, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 

designados pela Portaria nº 1198/2021, torna público para conhecimento dos 
interessados que na data, horário e local previsto neste edital, fará realizar 

licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, conforme descrito neste Edital e seus anexos. O procedimento licitatório 
que dele resultar, obedecerá, integralmente, ao Decreto Federal nº 

10.024/2019, Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, 
no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, com as 

alterações posteriores; Artigos 42 à 49 da Lei Complementar nº 123/2006, 
Lei Complementar nº 147/2014 e Lei nº 8.078/1990 do Código de Defesa 

do Consumidor, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de 
contratações denominado “Bolsa de Licitações do Brasil – BLL  www.bll.org.br”, 

as propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatórios 
e anexos, que dele fazem parte integrante. 

 

 
Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato ou fato 

superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão 
será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 
do PREGOEIRO em sentido contrário. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 29/09/2022, às 12h00min.  

TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 13/10/2022, às 08h00min. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13/10/2022, às 08h30min. 

LOCAL: https:// www.bll.org.br 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E MAIORES INFORMAÇÕES: Setor de Licitações e 
contratos do municipio de ARAPONGA/MG, sito à Praça Manoel Romualdo de Lima, nº 
221, Centro – ARAPONGA/MG, durante o seu expediente de atendimento ao público, 
de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h00min e das 12h00min às 16h00min, ou 
pelo telefone (31) 3894-1100, ou ainda, através do e- mail  
arapongalicitacao@gmail.com. 

http://www.araponga.mg.gov.br/
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LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL  www.bll.org.br 

 

DO OBJETO E DA PARTICIPAÇÃO 

1. O objeto da presente licitação é a aquisição de Van tipo passageio sem 

adaptação, capacidade para 15 (quinze) passageiros ou superior mais 

motorista, a ser adquirida conforme Convênio nº 1261001385/2021/SEE-MG, 

bem como aquisição de 01 (uma) ambulância tipo A, a ser adquirida conforme 

Proposta 11431.652000/1210-01/MINISTÉRIO DA SAÚDE/PORTARIA 

3.044/2021/MS, ambos veículos estão descritos e especificados no anexo I, 

tudo conforme as exigências estabelecidas neste Edital com as características 

descritas abaixo: 

 
 

 

2. A licitação será julgada por ITEM, conforme  tabela constante  do Termo 

de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos 

ITENS for de seu interesse. A empresa deverá apresentar proposta 

com objeto que possua descrição igual ou superior ao exigido para 

o item, sob pena de desclassificação da proposta. 

 

3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por ITEM, 

observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos 

quanto às especificações do objeto. 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

01 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO QUE POSSUA NO MÍNIMO AS 

SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: Aquisição de veículo tipo van 
sem adaptação, nova, 0 km de fábrica, cor branca, capacidade para 

15 passageiros mais motorista ou superior, teto alto, motor tipo 2.2 

ou superior, combustível diesel, direção hidráulica ou elétrica ou 

superior, ar condicionado central, vidros dianteiros elétricos, jogo de 

tapetes dianteiros, câmbio manual com 06 (seis) marchas a frente 

ou superior e 01 (uma) a ré, tanque de combustível com capacidade 
para 70 lt ou superior, potência minima de 115cv ou superior, 

poltronas individuais reclináveis, piso com revestimento em 

compensado naval ou superior, banco do motorista com regulagem 

de altura, Sistema de som complete com antena, itens de segurança 

e obrigatórios conforme legislação. O veículo deverá ser entregue 
adesivado com arte fornecida pelo município, aplicação de insufilme 

nos vidros de aconrdo com a legslação vigente. O Veículo será 

adquirido conforme Convênio nº 1261001385/2021/SEE-MG. O 

VEÍCULO A SER OFERTADO DEVERÁ POSSUIR DESCRIÇÃO 

IGUAL OU SUPEIOR AO ORA EXIGIDO. A EMPRESA DEVERÁ 

APRESENTAR PROSPECTO DO VEÍCULO. UNID 01 

02 

AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, NOVO, 0 
KM, DIREÇÃO HIDRÁULICA, OU ELÉTRICA OU SUPERIOR, JOGO DE TAPETES, 
VEÍCULO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA TIPO “A” SIMPLES REMOÇÃO, SALÃO 
COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA TOTAL NÃO INFERIOR A 7 M³, COMPRIMENTO 
MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.500 MM, ALTURA MINIMA DO SALAO DE 
ATENDIMENTO DE 1.540 MM, MOTOR DIESEL DE 2.0 OU SUPERIOR,  EQUIPADO 
COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NÃO ESPECIFICADOS MÁS EXIGIDOS 
PELO CONTRAN, ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA TIPO ORIGINAL, 
CONSTRUIDA EM AÇO. PAINEL ELETRICO INTERNO COM NO MÍNIMO 02 TOMADAS 
PARA 12 V (DC), DISTÂNCIA MINIMA DE 31 CM UMA DA OUTRA, ILUMINACAO DO 

VEÍCULO 01 
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COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO TIPO NATURAL E ARTIFICIAL, SENDO A 
ARTIFICIAL COM NO MINIMO 4 (QUATRO) LUMINARIAS INSTALADAS NO TETO  
COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM COM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU 
INJETADA EM PLASTICO EM MODELO LED, ILUMINACAO EXTERNA COM 
HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REGULAVEL MANUALMENTE NA PARTE 
TRASEIRA DA CARROCERIA COM ACIONAMENTO INDEPEDENTE E FOCO 
DIRECIONAL AJUSTAVEL 180º NA VERTICAL, SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO 
BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR COM MODULO ÚNICO, 2 
SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMBULÂNCIA NA COR VERMELHA COM 
FREQUENCIA MINIMA DE 90 “FLASHES” POR MINUTO QUANDO ACIONADO COM 
LENTE INJETADA DE POLICARBONATO, PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS 
DE LED, SINALIZADOR ACUSTICO COM APLIFICADOR 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, SISTEMA FIXO DE OXIGÊNIO (REDE INTEGRADA): CONTENDO 1 CILINDRO DE 
OXIGENIO DE NO MINIMO 16 LITROS EM SUPORTE INDIVIDUAL COM CINTAS 
REGULAVEIS E MECANISMO CONFIAVEL RESISTENTE A VIBRACOES, TREPIDACOES 
E/OU CAPOTAMENTOS, POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADE 
DIFERENTES, EQUIPADO COM VALVULA PRE-REGULADA PARA 3,5 A 4,0 Kgf/CM2 
E MANOMETRO NA REGIAO DA BANCADA COM UMA REGUA E POSSUIR 
FLUXOMETRO, UMIDIFICADOR PARA O2 E ASPIRADOR TIPO VENTURI, COM 
ROSCAS PADRAO ABNT. CONEXÕES  IN/OUT NORMATIZADAS PELA ABNT. A 
CLIMATIZACAO DO SALAO DEVERA PERMITIR O RESFRIAMENTO/AQUICIMENTO, 
COMPARTIMENTO DO MOTORISTA DEVERA SER FORNECIDO COM O SISTEMA 
ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FABRICA PARA AR 
CONDICIONADO, VENTILACAO, AQUECEDOR E DESEMBACADOR, 
COMPARTIMENTO DO PACIENTE, DEVERA SER FORNECIDO ORIGINAL DO 
FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FABRICA UM SISTEMA DE AR 
CONDICIONADO, COM AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO TIPO EXAUSTAO LATERAL 
NOS TERMOS DO ITEM 5,12 DA NBR 14.561, CAPACIDADE TERMICA DEVERA SER 
COM MINIMO DE 25.000 BTUs COM INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA 
DE TETO. MACA RETRATIL, COM NO MINIMO 1.900 MM DE COMPRIMENTO, COM 
A CABECEIRA VOLTADA PARA A FRENTE, COM PES DOBRAVEIS, SISTEMA 
ESCAMOTEAVEL, PROVIDA DE RODIZIOS, 3 CINTOS DE SEGURANCA FIXOS, QUE 
PERMITEM PERFEITA SEGURANÇA E DESENGATE RAPIDO. ACOMPANHAM: 
COLCHONETE, BALAUSTRE: DEVERA TER 2 PEGA-MAO NO TETO DO SALAO DE 
ATENDIMENTO. AMBOS POSICIONADOS PROXIMOS ÀS BORDAS DA MACA, 
SENTIDO TRASEIRA-FRENTE DO VEICULO, CONFECCIONADO EM ALUMINIO DE NO 
MINIMO 1 POLEGADA DE DIAMETRO, COM 3 PONTOS DE FIXACAO NO TETO, 
INSTALADOS SOBRE O EIXO LONGITUDINAL DO COMPRIMENTO, ATRAVES DE 
PARAFUSOS E COM 2 SISTEMAS DE SUPORTE DE SORO DESLIZAVEL, DEVENDO 
POSSUIR 2 GANCHOS CADA PARA FRASCOS DE SORO, PISO RESISTENTE A TRAFEGO 
PESADO, REVESTIDO COM MATERIAL TIPO VINIL OU SIMILAR EM COR CLARA, DE 
ALTA RESISTENCIA, LAVAVEL, IMPERMEAVEL, ANTIDERRAPANTE MESMO 
QUANDO MOLHADO. ARMARIO EM UM SO LADO DA VIATURA (LADO ESQUERDO), 
PORTAS DEVEM SER DOTADAS DE TRINCO PARA IMPEDIR A ABERTURA 
ESPONTANEA DAS MESMAS DURANTE O DESLOCAMENTO. DEVERA POSSUIR UM 
ARMARIO TIPO BANCADA PARA ACOMODACAO DE EQUIPAMENTOS COM 
BATENTE FRONTAL DE 50 MM, PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS E 
MEDICAMENTOS, COM APROXIMADAMENTE 1 METRO DE COMPRIMENTO POR 
0,40 METRO DE PROFUNDIDADE, COM UMA ALTURA DE 0,70 METRO, 
FORNECIMENTO DE VINIL ADESIVO PARA GRAFISMO DO VEICULO, COMPOSTO 
POR (CRUZES) E PALAVRA (AMBULÂNCIA) NO CAPO, VIDROS LATERAIS E VIDROS 
TRASEIROS, BEM COMO, AS MARCAS DO GOVERNO FEDERAL. aquisição de 01 
(uma) ambulância tipo A, a ser adquirida conforme Proposta 11431.652000/1210-
01/MINISTÉRIO DA SAÚDE/PORTARIA 3.044/2021/MS - O VEÍCULO A SER 
OFERTADO DEVERÁ POSSUIR DESCRIÇÃO IGUAL OU SUPEIOR AO ORA EXIGIDO. 
A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR PROSPECTO DO VEÍCULO. 
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1. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DA FORMA DE ENTREGA: 
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do município para o exercício de 
2022, na classificação abaixo: 02.03.01.10.122.0076.2.926 

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 - 4490 52 | Equipamentos 
e Material Permanente – 02.03.01.10.301.0075.2.035 MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA – 4.4.90.52 Equipamentos e Material 

Permanente – 02.03.01.10.301.0075. 2.496 MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES DO PSF - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente – 
02.07.12.361.0042.2.900 MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO 

FUNDAMENTAL FEB 30% - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 
– 02.07.12.361.0043.2.235 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR EF 

– 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente. 
 

 

 

1.1. A empresa deverá cotar o veículo considerando que após a 

homologação do resultado, a vencedora será notificada e convocada, 
através da devida nota de empenho, para, no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, apresentar o comprovante de que possui o veículo em seu estoque, 

devendo neste caso informar o número do chassi do referido veículo ou 
não possuindo o veículo em seu estoque, apresentar a comprovação de 
que realizou e pedido do veículo para este município junto à montadora. 

A não comprovação no prazo ora mencionado em uma das hipóteses acima 
mencionadas, acarretará a notificação da empresa para apresentar a 

comprovação no prazo de 01 (um) dia útil, sob pena de rescisão unilateral do 
Contrato e aplicação das sanções cabíveis, assegurado o contraditório e ampla 
defesa. Recebida a ordem de compra, terá a empesa o prazo de até 70 (setenta) 

dias para realizar a devida entrega do(s) veículo(s) junto a este município, sem 
qualquer custo adicional. Não sendo o veículo entregue no prazo ora fixado, 

será a empresa notificada para realizar a entrega do veículo no prazo de até 
10 (dez) dias, sob pena de rescisão unilateral do contrato e aplicação das 
sanções cabíveis, assegurado o contraditório e ampla defesa. O veículo deverá 

se entregue em estrita conformidade com este edital e em especial possuir no 
mínimo todas as especificações e características constantes no anexo I, 
mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal que deverá ser entregue 

na própria Secretaria, para a realização do primeiro emplacamento em 
nome deste município. 

2. DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, 
regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no 
objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas 
contidas neste Edital e seus Anexos.                                                                     
3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda 
a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de 
Licitações e Leilões. 
3.3     É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de 
empresas. 
3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, 
concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea 
por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 
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municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no 
âmbito da administração municipal. 
3.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas 
associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário 
fixado no edital para o recebimento das propostas.  
3.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes 
documentos: 
          a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente 
credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, 
conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04) 

            b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às 
exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa 
de Licitações do Brasil (ANEXO 04) e  
          c) Especificações do equipamento objeto da licitação em conformidade com 
edital, constando preço, fabricante, marca e modelo e em caso de itens específicos 
mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. 
“A empresa participante do certame não deve ser identificada”. Decreto 5.450/05 
art. 24 parágrafo 5º. O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo 
do Licitante vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, 
provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela 
mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos 
de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da 
BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04 
3.7  A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da 
declaração constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do 
cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos 
dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime 
de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da 
LC 123/2006. 
 
4.         REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que 
terá, em especial, as seguintes atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance 
de menor preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a 
contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação 
de penalidades previstas na legislação. 
 
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E 
LEILÕES: 
4.2      As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear 
através do instrumento de mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, 
operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de 
Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar 
todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.  
4.3  A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de 
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participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações 
do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo 
próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital. 
4.4  O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta 
de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará 
mediante prévia definição de senha privativa.                                                                                            
4.5  A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em 
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado 
ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil. 

4.6  É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu 
uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
4.7  O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 
PARTICIPAÇÃO: 
4.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da 
senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora 
de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite 
estabelecido.   
4.9   Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 
a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 
da desconexão do seu representante; 

4.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus 

lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída 

a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, 

ainda que por terceiros. 

4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação. 

4.12 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei 

nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e 

para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006. 

 

Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.12.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

4.12.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.12.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.12.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 
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4.12.5  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo 

de dissolução ou liquidação; 

 

4.12.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

4.14  Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser 
esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR 
(41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail 
contato@bll.org.br. 
 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 

proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-

á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar 

a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente 

da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 

pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no 

sistema; 

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre 

as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e 

para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário; 

b) Marca; 
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c) Modelo;  

d) Prospecto do veículo; 

e) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o 

modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição 

do bem e/ou do equipamento no órgão competente, quando for o caso;  

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer 

outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de 

lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 

outro pretexto. 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, 

a contar da data de sua apresentação.  

6.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do 

sistema BLL, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um 

dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações 

públicas; 

a) O descumprimento das regras supramencionadas pela 

Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização 

do Tribunal de Contas do Estado e, após o devido processo legal, 

gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção 

das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do 

art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes 

públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 

prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento 

por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES  

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio 

de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando 

desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

a) Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

b) A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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c) A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, 

sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens 

entre o Pregoeiro e os licitantes. 

7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados 

do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

a) O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último 

por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que 

cobrir a melhor oferta deverá ser 200,00 (duzentos reais) para cada item. 

Explicação Adotado o modo de disputa aberto, a previsão do item acima 

de intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os 

lances é obrigatória, conforme artigo 31, parágrafo único do Decreto nº 

10.024, de 20 de setembro de 2019. Já para o modo de disputa “aberto e 

fechado”, tal previsão é facultativa. 

O subitem acima poderá ser acrescentado para incluir intervalo mínimo de valor 

(em moeda corrente) ou de percentuais entre os lances, que implique 

repercussão financeira que efetivamente diferencie uma proposta da outra, nos 

termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2013, e do art. 30, §3º do 

Decreto nº 10.024/19. 

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar 

conforme o pregão e objeto licitado, quando o Pregoeiro definir uma margem de 

lance para esse item.  

7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com prorrogações. 

7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos e, 

após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 

ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item 

anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver 

lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários. 

7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 

sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 
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7.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática 

pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, 

justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 

consecução do melhor preço. 

6.10 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.10.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os 

demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, 

possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.11 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na 

etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação. 

7.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão 

informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a 

identificação do licitante.  

7.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 

licitantes para a recepção dos lances.  

7.13. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir 

por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo 

Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.14. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por ITEM, 

conforme definido neste Edital e seus anexos.  

7.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

7.16. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas 

e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será 

efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade 

empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 

empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação 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 nos arts. 44 e 45 

da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.17. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 

melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira 

colocada. 

7.18. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 
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inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo 

sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.19. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 

classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas 

as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 

encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 

para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.20. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 

e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 

subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.21. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência 

em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado 

exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, 

conforme regulamento.  

7.22. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos 

critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre 

propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada 

do modo de disputa aberto e fechado. 

7.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, 

assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

a) no pais; 

b) por empresas brasileiras;  

c) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação. 

7.24. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro 

deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 

que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 

proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste 

Edital. 

a) A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

b) O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 02h00min (duas) horas, envie a proposta adequada ao último 

lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o 

caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  
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7.26. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

7.27. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade 

do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 

seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 

26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

7.28. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, 

na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da 

Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, 

inciso V, sob pena de desclassificação.  

7.29. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), 

ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

a) Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou 

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com 

os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

7.30. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as 

provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

7.31. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão 

pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema 

com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 

registrada em ata; 

7.32. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo 

de 01h00min (uma), hora, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.33. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o 

prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

a) Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 

destacam-se os que contenham as características do material 

ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, 

além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 

folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for 

o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo 

do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 
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7.33.a.1. Os licitantes deverão colocar à disposição da 

Administração todas as condições indispensáveis à realização de 

testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 

portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso 

7.34. Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da 

aplicação da margem de preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie 

imediatamente, por meio eletrônico, com posterior encaminhamento por via 

postal, o documento comprobatório da caracterização do produto manufaturado. 

7.35. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo 

produto não atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas 

brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação da margem de 

preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

a) Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as 

propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem 

de preferência. 

7.36. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem 

de classificação. 

7.37. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

7.38. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 

contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de 

negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas 

das previstas neste Edital. 

a) Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e 

passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja 

obtido preço melhor. 

b) A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.39. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o 

Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, 

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

7.40. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro 

verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 

verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da 

União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) 
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b) A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante 

e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, 

de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela 

prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 

com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário. 

8.1.b.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a 

existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor 

diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas. 

8.1.b.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 

societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.1.b.3. O licitante será convocado para manifestação 

previamente à sua desclassificação. 

c) Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

d) No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 

8.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, 

em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena 

de inabilitação. 

 

8.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

8.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em 

nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

a) Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com 

diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao 

CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento 

dessas contribuições. 

8.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para 

fins de habilitação: 

 

8.8. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
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b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária 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 comprobatório de seus 

administradores; 

d) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o 

participante sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova 

da indicação dos seus administradores; 

f) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com 

a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta 

Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 

5.764, de 1971; 

g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País: decreto de autorização; 

h) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 

8.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles 

relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 

de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 

trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com 

efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual;  
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f)  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede 

do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 

declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

h) caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 

microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

i) A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

8.10. Qualificação  Econômico-Financeira. 

a) certidão negativa de falência  expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 

b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta; 

8.10.b.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não 

será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa 

de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último 

exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

8.10.b.2. no caso de empresa constituída no exercício social 

vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 

sociedade; 

8.10.b.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 

contrato social/estatuto social. 

8.10.b.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos 

deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, 

conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma 

declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida 

pelo órgão fiscalizador; 

c) A comprovação da situação financeira da empresa será constatada 

mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) 

e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação das 

fórmulas: 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo 

http://www.araponga.mg.gov.br/
mailto:arapongalicitacao@gmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA 
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221 

36.594-000 – Araponga – MG 
Tel.: (31) 3894-1100 
www.araponga.mg.gov.br 
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com 

 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

SG = 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

d) As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em 

qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a 

Administração.  

 

8.11. Tratando-se de licitantes reunidos em consórcio, serão observadas as 

seguintes exigências: 

a) comprovação da existência de compromisso público ou particular de 

constituição de consórcio, subscrito pelas empresas que dele 

participarão, com indicação da empresa-líder, que deverá possuir 

amplos poderes para representar os consorciadas no procedimento 

licitatório e no instrumento contratual, receber e dar quitação, 

responder administrativa e judicialmente, inclusive receber 

notificação, intimação e citação; 

b) apresentação da documentação de habilitação especificada no edital 

por empresa consorciada; 

c) comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos 

quantitativos de cada consorciado, na forma estabelecida neste edital; 

d) demonstração, pelo consórcio, pelo somatório dos valores de cada 

consorciado, na proporção de sua respectiva participação, do 

atendimento aos índices contábeis definidos neste edital [, com o 

acréscimo de .....%], para fins de qualificação econômico-financeira, na 

proporção da respectiva participação; 

8.11.d.1. Quando se tratar de consórcio composto em sua totalidade 

por micro e pequenas empresas, não será necessário cumprir 

esse acréscimo percentual na qualificação econômico-

financeira;  

e) responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas 

obrigações do consórcio, nas fases de licitação e durante a vigência do 

contrato; 

f) obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio 

formado por empresas brasileiras e estrangeiras; 

g) constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato; e 

h) proibição de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, 

por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente. 
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8.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição 

nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação 

do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

8.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

a) A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

8.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a 

existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, 

a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração 

do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 

mediante apresentação de justificativa. 

8.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 

restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo 

para regularização.  

8.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

8.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por 

não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

8.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno 

porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, 

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

8.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, 

sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

a) Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 
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8.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no 

Edital, o licitante será declarado vencedor. 

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última 

folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 

representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento. 

9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual 

sanção à Contratada, se for o caso. 

a) Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como 

marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

9.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º 

da Lei nº 8.666/93). 

a) Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores 

numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

9.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que 

induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

9.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali 

contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

9.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

10. DOS RECURSOS 

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para 

que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto 

é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, 

em campo próprio do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir 

se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
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a) Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

b) A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

c) Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de 

atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que 

seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 

repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou 

quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não 

retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 

posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

a) A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-

mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento 

licitatório. 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, 

por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 

competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

 

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  
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13.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente 

contratação. 

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
 

14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a 

contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido 
instrumento equivalente. 

14.2. O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a 
partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato 
ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de 

Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital.  

a) Alternativamente à convocação para comparecer perante o 
órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou 

aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá 
encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento 

(AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no 
prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.  

b) O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por 
igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e 
aceita pela Administração. 

14.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, 
emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

 

a) referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de 

negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

b) a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no 

edital e seus anexos; 

14.4. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas 

previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da 

Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

14.5. A vigência do contrato terá início na data de sua assinatura, 

encerrando-se em 31/12/2022.  

14.6. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao 

SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em 

licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o 

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o 

disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e 

nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta 

prévia ao CADIN.  
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a) Nos casos em que houver necessidade de assinatura do 
instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no 

SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, 
antes da contratação. 

b) Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o 
contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas no edital e anexos. 

14.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida 

a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que 

deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da 

ata de registro de preços. 

 

14.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 

habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a 

ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das 

sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá 

convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a 

comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e 

eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o 

contrato ou a ata de registro de preços. 

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
 

15.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual 

são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 

previstos no Termo de Referência. 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no 

Termo de Referência.  

18. DO PAGAMENTO 

18.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, 

o licitante/adjudicatário que:  

a) não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 

equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da 

proposta; 
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b) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços, quando 
cabível; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

e) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

f) não mantiver a proposta; 

g) cometer fraude fiscal; 

h) comportar-se de modo inidôneo; 

 

19.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do 

cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, 

não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.  

19.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 

quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como 

ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da 

licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

19.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações 

discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

b) Multa de .......% (..... por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 

entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração 

Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

d) Impedimento de licitar e de contratar com a União e 

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

19.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

19.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as 

demais sanções. 

19.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios 

de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou 

estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 

responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a 

eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 

Administrativo de Responsabilização – PAR.  

19.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou 

http://www.araponga.mg.gov.br/
mailto:arapongalicitacao@gmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA 
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221 

36.594-000 – Araponga – MG 
Tel.: (31) 3894-1100 
www.araponga.mg.gov.br 
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com 

 

estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão 

seu rito normal na unidade administrativa.  

19.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos 

processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de 

danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo 

cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

19.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos 

causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o 

valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

19.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 

licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 

8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

19.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da 

pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

19.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

19.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão 

previstas no Termo de Referência. 

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

20.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da 

sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: 

arapongalicitacao@gmail.com. 

20.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração 

deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias 

úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data 

designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 

via internet, no endereço indicado no Edital. 

20.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 

dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá 

requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e 

dos anexos. 

20.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os 

prazos previstos no certame. 

a) A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de 

licitação. 

20.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração. 
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21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

21.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

21.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

21.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

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

documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação. 

21.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

21.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 

comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação.  

21.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação 

de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, 

responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 

resultado do processo licitatório. 

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e 

vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

21.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará 

o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

21.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

21.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.bll.org.br ou no site www.araponga.mg.gov.br, nos dias úteis, mesmo 

endereço e período no qual os autos do processo administrativo 

permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

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

a)  ANEXO I - Termo de Referência; 

b) ANEXO II – Exigências para Habilitação; 

c)  ANEXO III – Modelo de proposta; 

d) ANEXO IV – Termo de Adesão – BLL 

e) ANEXO V – Custo pela utilização do sistema; 
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f) ANEXO VI – Declaração Inidoneidade 

g) ANEXO VII – Declaração Habilitação 

h) ANEXO VIII – Declaração menor de idade; 

i) ANEXO IX – Declaração ME/EPP 

j) ANEXO X – Declaração Responsabilidade 

k) ANEXO XI – Declaração Vínculo 

l) ANEXO XII – Minuta de Contrato Administrativo. 

Araponga/MG, 27 de setembro de 2022. 

Assinatura da autoridade competente 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022  

 

ANEXO 01 

 

OBJETO / JUSTIFICATIVA: 

 

O objeto da presente licitação é a aquisição de Van tipo passageio sem adaptação, 

capacidade para 15 (quinze) passageiros ou superior mais motorista, a ser adquirida 

conforme Convênio nº 1261001385/2021/SEE-MG, bem como aquisição de 01 (uma) 

ambulância tipo A, a ser adquirida conforme Proposta 11431.652000/1210-

01/MINISTÉRIO DA SAÚDE/PORTARIA 3.044/2021/MS, ambos veículos estão descritos 

e especificados no anexo I, tudo conforme as exigências estabelecidas neste Edital com 

as características descritas abaixo: 

 

Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto 

descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas. 

 

PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2022 

 

TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO – MODELO DE PROPOSTA ESCRITA 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
MARCA MODELO P. UNIT P. 

TOTAL 

01 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO QUE 

POSSUA NO MÍNIMO AS 
SEGUINTES 

CARACTERÍSTICAS: Aquisição de 

veículo tipo van sem adaptação, 

nova, 0 km de fábrica, cor branca, 

capacidade para 15 passageiros 

mais motorista ou superior, teto 
alto, motor tipo 2.2 ou superior, 

combustível diesel, direção 

hidráulica ou elétrica ou superior, 

ar condicionado central, vidros 

dianteiros elétricos, jogo de tapetes 
dianteiros, câmbio manual com 06 

(seis) marchas a frente ou superior 

e 01 (uma) a ré, tanque de 

combustível com capacidade para 

70 lt ou superior, potência minima 

de 115cv ou superior, poltronas 
individuais reclináveis, piso com 

revestimento em compensado 

naval ou superior, banco do 

motorista com regulagem de 

altura, Sistema de som complete 
com antena, itens de segurança e 

obrigatórios conforme legislação. O 

veículo deverá ser entregue 

adesivado com arte fornecida pelo 

município, aplicação de insufilme 

nos vidros de aconrdo com a 
legslação vigente. O Veículo será 

adquirido conforme Convênio nº UNID 01 

    

http://www.araponga.mg.gov.br/
mailto:arapongalicitacao@gmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA 
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221 

36.594-000 – Araponga – MG 
Tel.: (31) 3894-1100 
www.araponga.mg.gov.br 
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com 

 

1261001385/2021/SEE-MG. O 

VEÍCULO A SER OFERTADO 

DEVERÁ POSSUIR DESCRIÇÃO 
IGUAL OU SUPEIOR AO ORA 

EXIGIDO. APRESENTAR 

PROSPECTO DO VEÍCULO. 

02 

AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 

TIPO FURGAO ORIGINAL DE 
FABRICA, NOVO, 0 KM, DIREÇÃO 

HIDRÁULICA, OU ELÉTRICA OU 

SUPERIOR, JOGO DE TAPETES, 

VEÍCULO ADAPTADO PARA 

AMBULÂNCIA TIPO “A” SIMPLES 
REMOÇÃO, SALÃO COM 

CAPACIDADE VOLUMÉTRICA 

TOTAL NÃO INFERIOR A 7 M³, 

COMPRIMENTO MINIMO DO 

SALAO DE ATENDIMENTO 2.500 

MM, ALTURA MINIMA DO SALAO 
DE ATENDIMENTO DE 1.540 MM, 

MOTOR DIESEL DE 2.0 OU 

SUPERIOR,  EQUIPADO COM 

TODOS OS EQUIPAMENTOS DE 

SERIE NÃO ESPECIFICADOS MÁS 
EXIGIDOS PELO CONTRAN, 

ESTRUTURA DA CABINE E DA 

CARROCERIA TIPO ORIGINAL, 

CONSTRUIDA EM AÇO. PAINEL 

ELETRICO INTERNO COM NO 

MÍNIMO 02 TOMADAS PARA 12 V 
(DC), DISTÂNCIA MINIMA DE 31 

CM UMA DA OUTRA, 

ILUMINACAO DO 

COMPARTIMENTO DE 

ATENDIMENTO TIPO NATURAL E 
ARTIFICIAL, SENDO A ARTIFICIAL 

COM NO MINIMO 4 (QUATRO) 

LUMINARIAS INSTALADAS NO 

TETO  COM DIAMETRO MINIMO 

DE 150 MM COM BASE 

ESTAMPADA EM ALUMINIO OU 
INJETADA EM PLASTICO EM 

MODELO LED, ILUMINACAO 

EXTERNA COM HOLOFOTE TIPO 

FAROL ARTICULADO 

REGULAVEL MANUALMENTE NA 
PARTE TRASEIRA DA 

CARROCERIA COM 

ACIONAMENTO INDEPEDENTE E 

FOCO DIRECIONAL AJUSTAVEL 

180º NA VERTICAL, SINALIZADOR 

PRINCIPAL DO TIPO BARRA 
LINEAR OU EM FORMATO DE 

ARCO OU SIMILAR COM 

MODULO ÚNICO, 2 

SINALIZADORES NA PARTE 

TRASEIRA DA AMBULÂNCIA NA 

COR VERMELHA COM 
FREQUENCIA MINIMA DE 90 

“FLASHES” POR MINUTO 

VEÍCULO 01 
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QUANDO ACIONADO COM LENTE 

INJETADA DE POLICARBONATO, 

PODENDO UTILIZAR UM DOS 
CONCEITOS DE LED, 

SINALIZADOR ACUSTICO COM 

APLIFICADOR 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, SISTEMA FIXO DE 

OXIGÊNIO (REDE INTEGRADA): 
CONTENDO 1 CILINDRO DE 

OXIGENIO DE NO MINIMO 16 

LITROS EM SUPORTE 

INDIVIDUAL COM CINTAS 

REGULAVEIS E MECANISMO 

CONFIAVEL RESISTENTE A 
VIBRACOES, TREPIDACOES 

E/OU CAPOTAMENTOS, 

POSSIBILITANDO RECEBER 

CILINDROS DE CAPACIDADE 

DIFERENTES, EQUIPADO COM 
VALVULA PRE-REGULADA PARA 

3,5 A 4,0 Kgf/CM2 E 

MANOMETRO NA REGIAO DA 

BANCADA COM UMA REGUA E 

POSSUIR FLUXOMETRO, 

UMIDIFICADOR PARA O2 E 
ASPIRADOR TIPO VENTURI, COM 

ROSCAS PADRAO ABNT. 

CONEXÕES  IN/OUT 

NORMATIZADAS PELA ABNT. A 

CLIMATIZACAO DO SALAO 
DEVERA PERMITIR O 

RESFRIAMENTO/AQUICIMENTO, 

COMPARTIMENTO DO 

MOTORISTA DEVERA SER 

FORNECIDO COM O SISTEMA 

ORIGINAL DO FABRICANTE DO 
CHASSI OU HOMOLOGADO PELA 

FABRICA PARA AR 

CONDICIONADO, VENTILACAO, 

AQUECEDOR E 

DESEMBACADOR, 
COMPARTIMENTO DO PACIENTE, 

DEVERA SER FORNECIDO 

ORIGINAL DO FABRICANTE DO 

CHASSI OU HOMOLOGADO PELA 

FABRICA UM SISTEMA DE AR 

CONDICIONADO, COM 
AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO 

TIPO EXAUSTAO LATERAL NOS 

TERMOS DO ITEM 5,12 DA NBR 

14.561, CAPACIDADE TERMICA 

DEVERA SER COM MINIMO DE 
25.000 BTUs COM INSTALAÇÃO 

DE UNIDADE CONDENSADORA 

DE TETO. MACA RETRATIL, COM 

NO MINIMO 1.900 MM DE 

COMPRIMENTO, COM A 
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CABECEIRA VOLTADA PARA A 

FRENTE, COM PES DOBRAVEIS, 

SISTEMA ESCAMOTEAVEL, 
PROVIDA DE RODIZIOS, 3 

CINTOS DE SEGURANCA FIXOS, 

QUE PERMITEM PERFEITA 

SEGURANÇA E DESENGATE 

RAPIDO. ACOMPANHAM: 

COLCHONETE, BALAUSTRE: 
DEVERA TER 2 PEGA-MAO NO 

TETO DO SALAO DE 

ATENDIMENTO. AMBOS 

POSICIONADOS PROXIMOS ÀS 

BORDAS DA MACA, SENTIDO 
TRASEIRA-FRENTE DO VEICULO, 

CONFECCIONADO EM ALUMINIO 

DE NO MINIMO 1 POLEGADA DE 

DIAMETRO, COM 3 PONTOS DE 

FIXACAO NO TETO, INSTALADOS 

SOBRE O EIXO LONGITUDINAL 
DO COMPRIMENTO, ATRAVES DE 

PARAFUSOS E COM 2 SISTEMAS 

DE SUPORTE DE SORO 

DESLIZAVEL, DEVENDO 

POSSUIR 2 GANCHOS CADA 
PARA FRASCOS DE SORO, PISO 

RESISTENTE A TRAFEGO 

PESADO, REVESTIDO COM 

MATERIAL TIPO VINIL OU 

SIMILAR EM COR CLARA, DE 

ALTA RESISTENCIA, LAVAVEL, 
IMPERMEAVEL, 

ANTIDERRAPANTE MESMO 

QUANDO MOLHADO. ARMARIO 

EM UM SO LADO DA VIATURA 

(LADO ESQUERDO), PORTAS 
DEVEM SER DOTADAS DE 

TRINCO PARA IMPEDIR A 

ABERTURA ESPONTANEA DAS 

MESMAS DURANTE O 

DESLOCAMENTO. DEVERA 

POSSUIR UM ARMARIO TIPO 
BANCADA PARA ACOMODACAO 

DE EQUIPAMENTOS COM 

BATENTE FRONTAL DE 50 MM, 

PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS 

E MEDICAMENTOS, COM 
APROXIMADAMENTE 1 METRO 

DE COMPRIMENTO POR 0,40 

METRO DE PROFUNDIDADE, 

COM UMA ALTURA DE 0,70 

METRO, FORNECIMENTO DE 

VINIL ADESIVO PARA GRAFISMO 
DO VEICULO, COMPOSTO POR 

(CRUZES) E PALAVRA 

(AMBULÂNCIA) NO CAPO, 

VIDROS LATERAIS E VIDROS 

TRASEIROS, BEM COMO, AS 
MARCAS DO GOVERNO 

FEDERAL. aquisição de 01 (uma) 

ambulância tipo A, a ser adquirida 

conforme Proposta 

11431.652000/1210-
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01/MINISTÉRIO DA 

SAÚDE/PORTARIA 

3.044/2021/MS - O VEÍCULO A 
SER OFERTADO DEVERÁ 

POSSUIR DESCRIÇÃO IGUAL OU 

SUPEIOR AO ORA EXIGIDO. 

APRESENTAR PROSPECTO DO 

VEÍCULO 

 

 

Os itens deverão ser entregues somente no local indicado na ORDEM DE 

FORNECIMENTO e obrigatoriamente acompanhada da cópia da Nota de Empenho, 

Ordem de Fornecimento e Declaração de responsabilidade (modelo anexo 10), devendo 

ser entregue com a qualidade igual ou superior ao exigido para o item. 

 

LOCAL E DATA 

21.13. – A empresa deverá cotar o veículo considerando que após a homologação do 

resultado, a vencedora será notificada e convocada, através da devida nota de empenho, 

para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, apresentar o comprovante de que possui o 

veículo em seu estoque, devendo neste caso informar o número do chassi do referido 
veículo ou não possuindo o veículo em seu estoque, apresentar a comprovação de que 

realizou e pedido do veículo para este município junto à montadora. A não comprovação 

no prazo ora mencionado em uma das hipóteses acima mencionadas, acarretará a notificação 

da empresa para apresentar a comprovação no prazo de 01 (um) dia útil, sob pena de rescisão 

unilateral do Contrato e aplicação das sanções cabíveis, assegurado o contraditório e ampla 

defesa. Recebida a ordem de compra, terá a empesa o prazo de até 70 (setenta) dias para 
realizar a devida entrega do(s) veículo(s) junto a este município, sem qualquer custo adicional. 

Não sendo o veículo entregue no prazo ora fixado, será a empresa notificada para realizar a 

entrega do veículo no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de rescisão unilateral do contrato 

e aplicação das sanções cabíveis, assegurado o contraditório e ampla defesa. O veículo deverá 

se entregue em estrita conformidade com este edital e em especial possuir no mínimo todas 
as especificações e características constantes no anexo I, mediante apresentação da 

respectiva Nota Fiscal que deverá ser entregue na própria Secretaria, para a realização 

do primeiro emplacamento em nome deste município; 

1. No preço devera estar incluso ainda, todos os valores de quaisquer 

outros gastos ou despesas com o transporte, tributos, fretes, outros encargos ou 

acessórios, trabalhistas, previdenciários e etc; 

2. Os veículos deverão ser entregues e descarregados por funcionários da 

empresa Contratada, durante o horário das 8:00 às 11:00 e das 12:00 às 16:00 horas, 

correndo por conta do fornecedor as despesas decorrentes de embalagem, frete, carga e 

descarga, seguros, mão de obra, etc. 

3. Os veículos deverão ser entregues no local indicado, livres e 

desembaraçados com o transporte desde a origem até o destino final. Qualquer custo 

referente a tais serviços, bem como qualquer despesa inerente ao processo de logística 

para entrega ficará sob a responsabilidade da licitante vencedora. 

  

b) - INDICAÇÃO DO LOCAL PARA ENTREGA DAS MERCADORIAS E 
QUANTITATIVOS 

 

Local de entrega Responsável Endereço Telefone 
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Sede da Prefeitura 

Municipal de 
Araponga/MG 

Ana Paula Praça Manoel Romualdo de 

Lima, n.º 221 36.594-000 – 

Araponga – MG 

 

Tel.: (31) 3894-

1100 

22. - Entende-se por recebimento o descarregamento e acomodação dos produtos 

no local acima indicado; 

 
23. O objeto cotado deverá obedecer às normas padrões da ABNT, INMETRO, 

DENATRAN, dentre outros Órgãos, possuir no mínimo as especificações 

constantes no anexo I, atender eficazmente à finalidade que dele 

naturalmente se espera, conforme determina o Código de Defesa do 

Consumidor; 

 

24. Caso fiquem constatadas irregularidades em relação ao objeto, ou mesmo 

não se enquadrar nas exigências mínimas, resultará na não aceitação do 

objeto e imediata rescisão do contrato. 

 

25. O não cumprimento da obrigação, ocorrerá em penalidade, nos termos da 

Lei 8.666/93, Lei Municipal 8.393/2005 e Decreto 1.990/2008. 

 

26. As condições estabelecidas no edital e seus anexos vinculam as partes, e 
nos casos em que se encontram presentes os requisitos do Artigo 55 da 

Lei 8.666/93, há substituição do instrumento do contrato, na forma do 

artigo 62 da mesma Lei já mencionada. 

 

Prazo para Entrega 

 

 

Recebida a ordem de compra, terá a empesa o prazo de até 70 (setenta) dias para realizar a 
devida entrega do(s) veículo(s) junto a este município, sem qualquer custo adicional. Não 

sendo o veículo entregue no prazo ora fixado, será a empresa notificada para realizar a 

entrega do veículo no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de rescisão unilateral do contrato 

e aplicação das sanções cabíveis, assegurado o contraditório e ampla defesa. O veículo deverá 

se entregue em estrita conformidade com este edital e em especial possuir no mínimo todas 
as especificações e características constantes no anexo I, mediante apresentação da 

respectiva Nota Fiscal que deverá ser entregue na própria Secretaria, para a realização 

do primeiro emplacamento em nome deste município. 

. 

 

Local de entrega Responsável Endereço Telefone 

Sede da Prefeitura 

Municipal de 
Araponga/MG 

Ana Paula Praça Manoel Romualdo de 

Lima, n.º 221 36.594-000 – 

Araponga – MG 

 

Tel.: (31) 3894-

1100 

 

 

O veículo entregue será submetido à mais ampla fiscalização por parte da Prefeitura, 

através do responsável pelo recebimento dos veículos, prestando esclarecimento 

solicitado, atendendo as reclamações formuladas, inclusive conferir todas as 

especificações dos veículos entregues  para  com  aqueles descritos no edital. Caso 

seja atestada a qualidade inferior ao licitado, o mesmo será rejeitado, obrigando a 

detentora a substituí-lo de forma que não provoque prejuízos ao C O N T R A T A N T E , 

pois em hipótese alguma será aceito VEÍCULO que não possua a qualidade minima 

definida no Edital. 

A licitante vencedora ficará obrigada a completar o pedido e/ou a trocar a suas 

expensas o material que vier a ser recusado, a qual terá o prazo máximo de 10 (dez) 
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dias para fazê-lo, sem custos adicionais para o município. 

 

A dotação orçamentária destinada ao pagamento dos objetos licitados está previsto e 

indicado no processo, pela área competente da Prefeitura Municipal de Araponga/MG, 

sob os números: 02.03.01.10.122.0076.2.926 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA 

COVID-19 - 4490 52 | Equipamentos e Material Permanente – 02.03.01.10.301.0075.2.035 

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA – 4.4.90.52 Equipamentos e 

Material Permanente – 02.03.01.10.301.0075. 2.496 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO 

PSF - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente – 02.07.12.361.0042.2.900 

MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL FEB 30% - 4.4.90.52 Equipamentos 

e Material Permanente – 02.07.12.361.0043.2.235 MANUTENCAO DO TRANSPORTE 

ESCOLAR EF – 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente. 

 

DO FORNECIMENTO 

O pagamento será efetuado em até 1 0  (dez) dias, mediante a apresentação da Nota 

Fiscal no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Araponga/MG, devidamente 

atestada pelo chefe do Almoxarifado comprovando a entrega dos ve ículos contendo: 

“número da modalidade, número do processo licitatório”, agência e conta corrente 

em nome da proponente do banco a ser depositado (preferencialmente da Caixa Econômica 

Federal ou Banco do Brasil). 

27. - Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou 

crédito existente em favor do fornecedor. 

28. - Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será 

cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

29. a) Critério de julgamento: menor preço por ITEM. 

30. b) A nota de empenho da despesa e/ou autorização de fornecimento terão força de 

contrato, conforme prevê o Artigo 62 da Lei 8.666/93. 

31. c) Como condição para celebração da Ata de registro de Preço e pagamento, o 

licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação. 

 

Araponga/MG, 27 de setembro de 2022. 

 

 

ADMILSO ANTONIO DA SILVA 

PREGOEIRO OFICIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA 
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ANEXO 02 PREGÃO, 

NA FORMA ELETRÔNICA Nº /2022 

 
 

32. HABILITAÇÃO 
 

32.5. EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 
 

A empresa vencedora do Pregão deverá apresentar, imediatamente após o 

encerramento da disputa, os seguintes documentos comprobatórios de 

habilitação, sendo que tais documentos deverão ser encaminhados pelo E-mail: 

arapongalicitacao@gmail.com, com posterior encaminhamento do original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por cópia 
não autenticada, mediante a exibição dos originais para conferência por parte do 

Pregoeiro ou através de exemplares publicados em órgão da Imprensa Oficial e 

com validade na data de realização da licitação, para a Prefeitura Municipal de 

Araponga/MG, aos cuidados do Pregoeiro, observando o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, contados a partir da data da realização do pregão. 
 

32.6. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

– DA HABILITAÇÃO 

 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro 

Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 

respectiva sede; 

 

b) Em se tratando de  microempreendedor individual – MEI: 

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, 

cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no 

sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 

c) No caso de sociedade empresária 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 comprobatório de 

seus administradores; 
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d) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde 

opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de 

ser o participante sucursal, filial ou agência; 

 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo 

no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 

acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

 

f) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em 

vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente 

arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o 

art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

 

g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País: decreto de autorização; 

 

h) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva; 

 

32.7. Regularidade fiscal e trabalhista: 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de  Pessoas Jurídicas 

ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

 

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 

mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria- 

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário 

da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 

Nacional. 

 

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS); 

 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 

justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou 

positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das  Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943; 
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e) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

 

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou 

sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou 

concorre; 

 

g) Alvará de localização e funcionamento válido na data de 

abertura do certame; 

 

 
h) Certidão de Concordata, Falência  ou em Recuperação Judicial 

devidamente atualizada, datada nos últimos 60 (sessenta) dias. 

 

i) Cédula de identidade do sócio administrador; 

 
 

j) Prova de Regularidade perante à Fazenda Municipal do domícilio 

sede do licitante, dentro do prazo de validade; 

 

 
6.11.1.1 Declaração, assinada por representante legal da proponente, 

de que: 
 

6.11.1.1.1 Não foi declarada inidônea para licitar por 

nenhum órgão federal, estadual ou municipal, conforme 

modelo do anexo 6; 
 
 

6.11.1.1.2 Não há superveniência de fato impeditiva para a 

habilitação da proponente, sob as penas cabíveis, nos termos 

do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo 7; 
 

6.11.1.1.3 A empresa atende ao disposto no Art. 7°, 

inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 9.854 de 

27/10/99), conforme modelo do Anexo 8; 
 

6.11.1.1.4 Não integra em seu corpo social, nem no 

quadro funcional, empregado público ou membro 

comissionado de órgão direto ou indireto da Administração 

Municipal – Art. 9º inciso III da Lei 8.666/93 e Art. 8º, do 

Decreto Municipal nº 6615, conforme Anexo 11. 

 

7.14.1 Qualificação Econômico-Financeira 
 

7.14.1.1 Certidão negativa falência e concordata, recuperação 

judicial expedida pelo Cartório Distribuidor da da pessoa jurídica, 

contendo expresso na  própria certidão o prazo de sua validade. 
 

7.14.1.1.1 Para as empresas que optarem de participar 
através de filial, deverá também ser apresentada certidão 

negativa para com o cartório/comarca onde se encontra 
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instalada a filial. 
 

7.14.1.1.2 Na falta de validade expressa na Certidão 
Negativa, ter-se-ão como válidos pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias de sua emissão. 
 

1.1. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou 

ainda em cópia simples, a ser autenticada pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio, mediante 

conferência com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo 

sensível (Fac-símile). As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis. 
 

1.2. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no 

curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, 

fixando-lhes prazo para atendimento. 
 

1.3. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da 

licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para 

complementação da documentação exigida para a habilitação. 
 

1.4. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do 

CNPJ e respectivo referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, 

portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante 

seja a Matriz e a executora dos serviços seja a filial, os documentos referentes à 

habilitação deverão ser apresentados em nome de ambas, simultaneamente. 
 

1.5. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de 

inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos 

há menos de 60 (sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das 

propostas. 
 

32.8. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo 

alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 
o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, 

a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou 

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

efeito de certidão negativa. 
 

32.9. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à 
Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
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ANEXO 03 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº /2022 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 
 

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente 

licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº /2022 acatando todas as estipulações 

consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
 

NOME DA EMPRESA:  CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

REPRESENTANTE e CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 

ENDEREÇO e TELEFONE: AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

 

Edital. 

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do 

 

PROPOSTA: R$ (Por extenso) 
 

CONDIÇÕES GERAIS 
 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a 

presente licitação. 
 

PRAZO DE GARANTIA 
 

A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Lotes de no mínimo, a contar 

do recebimento definitivo do objeto pela Contratante. 
 

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital. 
 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, 

impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 

comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras 

quaisquer que incidam sobre a contratação. 
 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 
 

De no mínimo, 90 (noventa) dias contados a partir da data da sessão pública do 

Pregão. 
 

LOCAL E DATA 
 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 
 

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA 

PROPOSTA ATÉ DECISÃO. 

http://www.araponga.mg.gov.br/
mailto:arapongalicitacao@gmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA 
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221 

36.594-000 – Araponga – MG 
Tel.: (31) 3894-1100 
www.araponga.mg.gov.br 
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com 

 

 

 

ANEXO 04 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA 

BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL 

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica) 

Razão Social: 

Ramo de Atividade: 

Endereço: 

Complemento: Bairro: 

Cidade: UF: 

CEP: CNPJ: 

Telefone Comercial: Inscrição Estadual: 

Representante Legal: RG: 

E-mail: CPF: 

Telefone Celular: 

Whatsapp: 

Resp. 

Financeiro: 

E-mail 
Financeiro: 

Telefone: 

E-mail para informativo de edital 

ME/EPP: (  ) SIM (  ) Não 

 

a) Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua 
adesão ao Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de 

Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com 

as disposições que seguem. 

b) São responsabilidades do Licitante: 

17 Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de 

negócios dos quais venha a participar; 

18 Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos 

editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 

iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais 

normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos 

quais declara ter pleno conhecimento; 

iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de 

Licitações, conforme Anexo III.I 
v.    Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 

 

c) O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de 

negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto 
no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - 

Bolsa de Licitações do Brasil. 

 

 

d) O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto 

de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e 

condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações 

da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 

http://www.araponga.mg.gov.br/
mailto:arapongalicitacao@gmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA 
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221 

36.594-000 – Araponga – MG 
Tel.: (31) 3894-1100 
www.araponga.mg.gov.br 
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com 

 

 
 

e) O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, 

pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades 

assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em 

andamento. 

O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da 

última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. 

Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as 

informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, 

ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida. 

 

Local e data:      

 

 

 
 

   (Assinaturas 

autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS 

ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES 

E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 
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ANEXO 4.1 

 

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA 

BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL 

INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA 

 

Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

Operadores 

1 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

 Whatsapp  

2 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

 Whatsapp 

3 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

 Whatsapp  
 

O Licitante reconhece que: 

 

• A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao 

sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de 

Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou 

prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 

• O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - 

Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do 

Licitante; 

• A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser 

comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário 

bloqueio de acesso; 

• O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações 

efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como 

firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro 

de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de 

Credito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave 

Eletrônica. 
 

 

Local e data:      

 

 

 
 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

http://www.araponga.mg.gov.br/
mailto:arapongalicitacao@gmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA 
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221 

36.594-000 – Araponga – MG 
Tel.: (31) 3894-1100 
www.araponga.mg.gov.br 
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com 

 

 
 

ANEXO 05 

 
CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 

– SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR 
 

 

Editais publicados pelo sistema de aquisição: 

 

• 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor efetivamente empenhado e pago em 

favor do vencedor referente ao Processo Licitatório nº 147/2022, com 

vencimento em 45 dias após o pagamento realizado pelo município de 

Araponga/MG – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por 
processo licitatório, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL -  Bolsa 

de Licitações do Brasil. 

 

Editais publicados pelo sistema de registro de preços: 

 

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de 

multa de 2%  e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de 

proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa 

de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica. 

 

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na 

plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados 

com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.  
 

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS  
 

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação 

junto ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do 

sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o 

licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado. 

 

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR 

 

Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos  contidos neste 

anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos. 

 

 

Local e data:    

 

 

 
 

 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

 
OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS 

ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES 

E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 
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ANEXO 06 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº /2022 

 
 

DECLARAÇÃO 
 

(Nome da Empresa) 
 

CNPJ/MF Nº , sediada. 

 

 

(Endereço Completo) 

 

 

Declara,  sob  as  penas  da  Lei,  que  na  qualidade  de  proponente  do 

procedimento  licitatório,  sob  a  modalidade  Pregão  Eletrônico  nº      

instaurada  pela  Prefeitura  Municipal  de ,  que  não  fomos  declarados 

inidôneos  para  licitar  ou  contratar  com o Poder Público, em qualquer de suas 

esferas. 
 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

 

(Local e Data) 

 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente 

e carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO 07 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº /2022 

 
 

DECLARAÇÃO 
 

(Nome da Empresa) 

 

 

CNPJ/MF Nº , sediada 

 

 

(Endereço Completo) 
 

 

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

 

(Local e Data) 

 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente 

e carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO 08 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº /2022 

 
 

DECLARAÇÃO 
 

(Nome da Empresa) 

 

 

CNPJ/MF Nº , sediada 

 

 

(Endereço Completo) 
 

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados 

menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em 

qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que 

acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93. 
 

(Local e Data) 
 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS. 

33. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ. 
 

34. Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar 

essa condição. 
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ANEXO 09 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº       /2022 

 
 

DECLARAÇÃO 

 
 

 

 

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro 

Empresa ou Empresa de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP) 
 

 

(Nome da empresa), CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro (amos) para 

todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade 

de Pregão , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 

123/2006 

 

 

 
 

 
 

 

Local e data 

 

 

 
 

 

 

Nome e nº da cédula de identidade do declarante 
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ANEXO 10 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº /2022 

 
 

 

 

 

 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

 

 

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do 

Pregão...............................da    Prefeitura    Municipal    de , que a 

empresa............................................................tomou conhecimento do Edital e de 

todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os 

termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei. 

 
 

Local e data: 

 

 

Assinatura e carimbo da empresa: 
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ANEXO 11 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº /2022 

 
 

DECLARAÇÃO 
 

(Razão Social)      

 

CNPJ/MF Nº    

 

Sediada   

 

(Endereço Completo) 

 
Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de 

procedimento licitatório sob a modalidade nº , instaurada pelo 

Municipio de , não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional 

empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da 

Administração Municipal. 

 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

Data    

Local   

 

Nome do declarante    

 

RG   

 

CPF   

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente 

e carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO 12 

 

MITUTA  DE  CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA  AQUISIÇÃO DE  VEÍCULOS. 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022  

CONTRATO Nº XXX/2022 

 CONTRATANTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA 
PRAÇA MANOEL ROMUALDO DE LIMA, Nº 221, BAIRRO CENTRO 

ARAPONGA/MG CEP: 36594-000 

TEL (0XX31) 3894-1100 - CNPJ: 18.132.167/0001-71 

 
CONTRATADO 

Razão Social: ......................................................... 
Logradouro: ......................................, Nº ......, BAIRRO ..................... 
Cidade: ............................/........, CEP: ......................... 
CNPJ: ...................................... – INSCRIÇÃO ESTADUAL ........................... 
TEL.: (...) .................., E-mail: _   

 

 

Representa a CONTRATANTE o Prefeito Municipal, Sr. ..............................., brasileiro, 
casado, portador da Cédula de Identidade ..........................., residente e domiciliado nesta 
cidade e a CONTRATADA o(a) Sr(a)................................................................, brasileiro, 
................................, portador(a) do CPF n° ...................................... e Cédula de 
Identidade n° .......................................SSP/......., residente e domiciliado no município de 
..................................../......., à Rua .................................................................., n° 
..........., bairro ........................................... 

 

Resolvem em conformidade com o Processo Licitatório nº. 147/2022, modalidade Pregão 

Eletrônico nº. 018/2022, regido pela Lei Federal n°. 8.666/93 e n°. 10.520/2002, firmar 

o presente contrato visando a aquisição de Van tipo passageio sem adaptação, 

capacidade para 15 (quinze) passageiros ou superior mais motorista, a ser adquirida 

conforme Convênio nº 1261001385/2021/SEE-MG, bem como aquisição de 01 (uma) 

ambulância tipo A, a ser adquirida conforme Proposta 11431.652000/1210-

01/MINISTÉRIO DA SAÚDE/PORTARIA 3.044/2021/MS, ambos veículos estão 

descritos e especificados no anexo I, tudo conforme as exigências estabelecidas neste 

Edital com as características descritas abaixo: 

 

OBJETO 

 

Cláusula Primeira. Constitui objeto deste certame a aquisição de veículos descritos 

e especificados no anexo I, tudo consoante Edital e seus anexos, ata de julgamento e 

ato homologatório.  

 
ANEXO I 

 
DOCUMENTOS E ANEXOS 
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Cláusula Segunda. Integram o presente instrumento, como se nele estivessem 
fielmente transcritos, a proposta da CONTRATADA, bem como o Edital referente à licitação. 
VALOR 

 
Cláusula Terceira. Dá-se ao presente instrumento o valor total de R$ ________ 

(...................................................................). 
 

FORMA DE PAGAMENTO 
 

Cláusula Quarta. Os pagamentos decorrentes da concretização dos objetos desta licitação 
serão efetuados em até 10 (dez) dias a contar da data de entrega do respectivo veículo, 
mediante ainda comprovação de que o veículo foi entregue a contento, o qual será realizado 
por intermédio de nota de empenho, nota fiscal e liquidação, de acordo com o veículo 
entregue. 

 
 DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 

Cláusula Quinta. As dotações orçamentárias destinadas ao pagamento dos objetos 
licitados estão previstos e indicados no Orçamento da Prefeitura Municipal de 

Araponga/MG, sob os n°. 02.03.01.10.122.0076.2.926 ENFRENTAMENTO DA 

EMERGENCIA COVID-19 - 4490 52 | Equipamentos e Material Permanente – 
02.03.01.10.301.0075.2.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO 

PRIMARIA – 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente – 
02.03.01.10.301.0075. 2.496 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF - 
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente – 02.07.12.361.0042.2.900 

MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL FEB 30% - 4.4.90.52 
Equipamentos e Material Permanente – 02.07.12.361.0043.2.235 

MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR EF – 4.4.90.52 Equipamentos e 
Material Permanente. 
 
 
PRAZO 

Cláusula Sexta. O prazo para execução do presente instrumento terá 
início na data de sua assinatura, encerrando-se em 31 de dezembro de 2022. 

 
CONDIÇÕES GERAIS CONTRATUAIS 

 
Cláusula Sétima. O contratado será responsável por todas as despesas 

relacionadas à execução do objeto conforme descrições contidas no ANEXO I, bem como 
responsável pelos encargos fiscais, parafiscais, trabalhistas e previdenciários referente à 
sua personalidade jurídica, inclusive as relações empregatícias, se houver, com os 
profissionais e demais pessoas que utilizar na execução do objeto licitado. O objeto 
contratado deverá obedecer integralmente a esse instrumento. Qualquer alteração somente 
poderá ser efetuada mediante prévio entendimento, sendo o mesmo consubstanciado em 
termo aditivo. 

 
Cláusula Oitava. O preço é considerado completo não podendo, em qualquer 

fase da execução deste instrumento, ser exigido seu complemento sob qualquer 
fundamento. 
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A empresa deverá cotar o veículo considerando que após a homologação do resultado, a 
vencedora será notificada e convocada, através da devida nota de empenho, para, no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, apresentar o comprovante de que possui o veículo 
em seu estoque, devendo neste caso informar o número do chassi do referido veículo 
ou não possuindo o veículo em seu estoque, apresentar a comprovação de que realizou 
e pedido do veículo para este município junto à montadora. A não comprovação no 
prazo ora mencionado em uma das hipóteses acima mencionadas, acarretará a notificação 
da empresa para apresentar a comprovação no prazo de 01 (um) dia útil, sob pena de 
rescisão unilateral do Contrato e aplicação das sanções cabíveis, assegurado o contraditório 
e ampla defesa. Recebida a ordem de compra, terá a empesa o prazo de até 70 (setenta) dias 
para realizar a devida entrega do(s) veículo(s) junto a este município, sem qualquer custo 
adicional. Não sendo o veículo entregue no prazo ora fixado, será a empresa notificada para 
realizar a entrega do veículo no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de rescisão unilateral 
do contrato e aplicação das sanções cabíveis, assegurado o contraditório e ampla defesa. O 
veículo deverá se entregue em estrita conformidade com este edital e em especial possuir 
no mínimo todas as especificações e características constantes no anexo I, mediante 
apresentação da respectiva Nota Fiscal que deverá ser entregue na própria Secretaria, 
para a realização do primeiro emplacamento em nome deste município; 

 
DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 

 
Cláusula Décima Primeira. A CONTRATADA assume por força do presente 

instrumento a responsabilidade de indenizar o CONTRATANTE dos danos ou prejuízos, 
inclusive causados a terceiros, em razão de defeitos, erros, falhas, omissões, e outras 
irregularidades provenientes de negligência, desídia, má fé ou imperfeição do material, peça 
ou mão de obra empregada, ou serviço prestado que tornarem objeto contratado impróprio 
a finalidades a que se destinam; tudo isso sem prejuízo da responsabilidade criminal 
cabível. 

 
Cláusula Décima Segunda. Além das responsabilidades previstas na cláusula 

acima citada, obriga-se, ainda, o CONTRATADO a: 
 
I – Cumprir as normas gerais e regulamentares de medicina e segurança do 

trabalho nas suas instalações, inclusive o uso por seus empregados dos equipamentos de 
proteção individual. 

 
II – Não transferir a terceiros, ou subcontratar, o objeto do presente contrato, no 

todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 
 
III – Comunicar ao CONTRATANTE qualquer alteração que ocorra na sua 

constituição. 
 
IV – Apresentar, sempre que solicitado, as cópias das guias de recolhimento dos 

encargos previdenciários, devidamente autenticadas. 
 
V – Manter, durante toda a execução do objeto, as condições de habilitação 

exigidas. 
 
VI – O descumprimento total ou parcial deste contrato poderá ensejar ao 

CONTRATADO as seguintes sanções: 
 
a) advertência; 
b) multa, por cada infração cometida, de até 10% (dez por cento) do valor 

faturado até a data da ocorrência ou de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 
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DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 
Cláusula Décima Terceira. Obriga-se o contratante: 
I – Efetuar os pagamentos nos respectivos vencimentos. 
II – Atender às condições de sua responsabilidade previstas nos documentos, 

que, como anexos, integram este instrumento. 
 
DA FISCALIZAÇÃO 

 
Cláusula Décima Quarta. A fiscalização ficará a cargo do CONTRATANTE e será 

realizada por servidor ou empresa especialmente contratada para esse fim, que terá a 
atribuição de, entre outras, atestar a execução do objeto em conformidade com o previsto 
neste instrumento. 

 
DAS EXONERAÇÕES DE RESPONSABILIDADES 

Cláusula Décima Quinta. As partes não serão responsáveis pelo 
inadimplemento que resultar de caso fortuito ou de força maior, assim entendidos os 
fenômenos naturais, tais como inundações e outros, ou circunstâncias alheias às vontades 
das partes, imprevisíveis, sempre na medida em que impeçam ou retardem o cumprimento 
das respectivas obrigações. 

Cláusula Décima Sexta. A parte cuja prestação seja impedida ou retardada por 
quaisquer dos fatos ou atos acima mencionados, deverá comunicar e provar a ocorrência a 
outra parte, imediatamente e por escrito, expondo-lhe as razões pelas quais está compelida 
a sustar ou retardar a execução do pactuado. 

 
Cláusula Décima Sétima. Cessado o impedimento, retorna-se à execução do 

objeto, prorrogando-se o prazo contratual pelo número de dias de sua paralisação, 
ressalvado ao CONTRATANTE a faculdade de rescindir o contrato, caso tal período tenha 
sido superior a 10% (dez por cento) do prazo pactuado. 

 
DA RESCISÃO 

 
Cláusula Décima Oitava. O presente instrumento poderá ser rescindido 

ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8666/93. 
 
Cláusula Décima Nona. A rescisão se fará pelas formas e condições previstas 

no art. 79 da mesma Lei. 
Cláusula Décima Vigésima. Nos casos de rescisão, são resguardados os direitos 

do CONTRATANTE estabelecidos no art. 80 da Lei 8666/93. 
 

DO FORO 
Cláusula Vigésima Primeira. Fica eleito o foro da Comarca de Piranga/MG, com 

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como competente para 
dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste instrumento. 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Cláusula Vigésima Segunda. O CONTRATADO, ainda que demandado, 

administrativa ou judicialmente, não poderá opor ao CONTRATANTE qualquer tributo, seja 
federal, estadual ou municipal, incidente sobre mão-de-obra, materiais ou peças 
empregados no objeto, correndo à sua conta exclusiva os pagamentos que sobre esses 
títulos tiverem sido feitos, ou opor, ainda, qualquer cobrança oriunda de encargos 
decorrentes de processos que contra si forem instaurados, ainda que por sua natureza 
sejam suscetíveis de transação. 

 
Cláusula Vigésima Terceira. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no 

art. 65 da Lei 8666/96, ao CONTRATANTE fica reservado o direito de acrescer ou reduzir, 
mediante autorização específica, o objeto do presente instrumento, estipulando, na ocasião, 
preços, prazos e todos os demais elementos indispensáveis à perfeita caracterização da 
alteração, o que se fará por termo aditivo assinado pelas partes. 
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Cláusula Vigésima Quarta. O não exercício pelas partes de qualquer dos 

direitos contratuais ou legais, representará ato de mera tolerância e não implicará, com 
relação a esse instrumento, em novação quanto a seus termos ou em renúncia ou 
desistência dos referidos direitos, os quais poderão ser exercidos a qualquer tempo. 

 
E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento, 

digitado e impresso em 2 (duas) vias de igual forma e teor, para um só efeito e para todos 
os fins de direito, juntamente com as testemunhas abaixo. 

 
Araponga/MG, xx de xxxxxxx de xxxx. 

 
MUNICÍPIO DE ARAPONGA  
CONTRATANTE 
__________________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATADA  
 
TESTEMUNHAS: 1ª- ________________________________ 
 
                                2ª- _________________________________ 
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