
 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021 

Processo Administrativo Licitatório Nº 382/2021 

 

1. PREÂMBULO 

1.1. O Município de Santa Carmem, Estado de Mato Grosso, por meio de seu Pregoeiro 

nomeado pela Portaria nº 36/2021, de 5 de janeiro de 2021, com endereço à Avenida 

Santos Dumont, nº 491, Centro, Santa Carmem - MT, CEP 78.545-000, CNPJ/MF 

37.465.283/0001-57, isento de inscrição estadual, torna público a abertura do Processo 

Licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 

para AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO D - 0 KM, AMBULÂNCIA TIPO 

UTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

SANTA CARMEM, conforme descrito no Anexo I – Termo de Referência, deste Edital. 

1.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a 

modalidade Pregão, sob a égide da Lei Federal nº 10.520/2002, os Decretos Federais nº 

3.555/2000 e 10.024/2019 e o Decreto Municipal n° 039/2009, e subsidiariamente, no que 

couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, bem 

como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

1.3. Toda e qualquer informação estarão à disposição dos interessados em horário de 

atendimento ao público das 08:00 às 14:00 (horário de Brasília – DF) de segunda a sexta – 

feira na Prefeitura Municipal de Santa Carmem/MT, ou através dos telefones (66) 3562-

1115. Poderão ser encaminhados a esta administração para sanar dúvidas sobre o presente 

Edital, através do endereço eletrônico e-mail: licitacao@santacarmem.mt.gov.br. 

 

2. OBJETO 

2.1. Constitui objeto do presente edital a AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA 

TIPO D - 0 KM, AMBULÂNCIA TIPO UTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA CARMEM, conforme especificações 

constantes no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste Edital. 

 

3. DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME 

3.1. A sessão pública será realizada no site 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, no dia 21 de dezembro de 2021, com 

início às 11:00 horas (horário de Brasília – DF). 

mailto:licitacao@santacarmem.mt.gov.br
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/


 

 

3.2. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem 

propostas através do site descrito no item 2.1, até às 10:40h (horário de Brasília -DF) do dia 

21 de dezembro de 2021.  

3.3. Ocorrendo decretação de feriado, ou outro fato superveniente que impeça a realização 

desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para 

o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova 

comunicação. 

3.4. Os documentos exigidos para habilitação, deverão estar cadastrados no Portal de 

Compras Públicas. Os documentos que são vias originais ou cópias autenticadas em 

cartório físico, deverão ser encaminhados ao Departamento de Licitações do Município de 

Santa Carmem, situado na Avenida Santos Dumont, 491, Centro, CEP 78.545-000, no prazo 

de até 04 (quatro) dias úteis após a Sessão do Pregão Eletrônico (podendo ser prorrogado 

por igual período a critério da Administração), em envelope fechado e rubricado, para ser 

protocolizado, contendo as seguintes indicações no seu anverso: 

3.4.1. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, a não apresentação dos 

documentos originais ou cópias autenticas em cartório físico, no prazo estipulado no 

item 3.4. 

 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM – MT  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021  

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO D - 0 KM, AMBULÂNCIA 

TIPO UTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE SANTA CARMEM. 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: _____________________ 

CNPJ: _________________________ 

 

4. PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar do presente pregão eletrônico as empresas que atenderem a todas 

as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital, e seus Anexos e, 

estiver devidamente cadastrada junto ao órgão 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/. 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/


 

 

4.2. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema 

eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências 

de habilitação previstas no Edital. 

4.3. Não poderão participar deste pregão: 

4.3.1. Empresas que não atenderem às condições deste edital; 

4.3.2. Empresas que estejam em processo de falência ou concordata, sob concurso de 

credores, em dissolução ou em liquidação; 

4.3.3. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração 

Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio 

de ato publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição. Igualmente não poderão participar 

as empresas suspensas de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santa 

Carmem, Estado de Mato Grosso; 

4.3.4. Empresas inadimplentes em obrigações assumidas com a Prefeitura Municipal 

de Santa Carmem/MT; 

4.3.5. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 

Pregão; 

4.3.6. Empresas que possuam em seu quadro societário servidor de qualquer órgão ou 

entidade vinculada a Prefeitura Municipal de Santa Carmem, bem assim a empresa da 

qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico; 

4.3.7. Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no país; 

4.3.8. Que constem nos cadastros oficiais: Certidão de Licitantes Inidôneos – TCU 

(Tribunal de Contas da União); CNIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por 

Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNJ (Conselho Nacional de 

Justiça); CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CJU 

(Controladoria Geral da União); CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas - 

CJU (Controladoria Geral da União) e; Comissão Processante Permanente da 

Prefeitura Municipal de Santa Carmem/MT. 

 

5. REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

5.1. O fornecedor deverá fazer o seu cadastramento junto ao site 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/ e preencher o Termo de Adesão, onde 

qualquer pessoa física ou jurídica, que manifeste interesse em cadastrar-se e apresente a 

documentação exigida, terá acesso ao portal. 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/


 

 

5.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha 

pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.  

5.1.2. O credenciamento do licitante junto ao provedor do sistema, implica a 

responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal, e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

5.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva 

responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 

representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Santa Carmem/MT, 

promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 

senha, ainda que por terceiros. 

5.3. O fornecedor deverá 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 Pregoeiro e/ou pelo sistema ou de 

sua desconexão. 

5.4. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 

empresa licitante, ou ainda, representantes distintos substabelecidos pelo mesmo 

procurador, mesmo que em itens ou lotes distintos. 

 

6. ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1. O acolhimento das propostas de preços concomitante com os documentos de 

habilitação será a partir das 11h00min (horário de Brasília/DF) do dia 09 de dezembro de 

2021, até às 10h40min (horário de Brasília/DF) do dia 21 de dezembro de 2021.  

6.2. A Proposta de Preços deverá conter a mesma descrição dos itens descritos no Termo 

de Referência, não podendo a proponente modificar, suprimir ou acrescentar a descrição 

contida no edital, sob pena de desclassificação.  

6.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.4. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para 

a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital. 

6.4.1.  A falsidade da declaração de que trata o item 6.4. sujeitará o licitante às 

sanções previstas no art. 7º da Lei Federal n° 10.520/2002. 

6.5. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação 

anteriormente inseridos no sistema até a abertura da sessão pública. 



 

 

6.6. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, 

não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após a abertura 

da sessão. 

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

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

6.8. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo 

licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de 

3 (três) horas.  

6.9. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

6.9.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 

sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.10. Após a classificação das propostas para a participação na fase de disputa de preços, o 

Pregoeiro dará sequência ao processo de pregão, comunicando aos fornecedores 

classificados na data e horário definidos no edital.  

6.11. O julgamento das propostas será feito pelo menor valor de acordo com o especificado 

no Anexo I. 

6.12. A proponente deverá manter o valor da proposta registrada por no mínimo 60 

(sessenta) dias, sob pena de incidir nas sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002. 

 

7. ABERTURA DAS PROPOSTAS / SESSÃO 

7.1. O Pregoeiro via sistema eletrônico, dará início à sessão pública, na data e horário 

previstos neste Edital, com a divulgação da melhor proposta. 

 

8. FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1. Aberta a etapa competitiva (sessão pública), o licitante deverá encaminhar lances, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado 

do recebimento e respectivo valor. 

8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR POR ITEM, observando-

se o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 

8.3. Somente serão aceitos os lances, cujos valores forem menores que o último lance 

registrado no sistema. 



 

 

8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi 

recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 

8.5. Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 

8.6. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, 

mediante encaminhamento de aviso pelo sistema, sendo-lhe facultada a prorrogação. Após 

o encerramento feito pelo Pregoeiro, transcorrerá o período aleatório, determinado pelo 

sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.7. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 

Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção 

dos lances retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo 

dos atos realizados. 

8.7.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 

do pregão Eletrônico será suspensa, e terá início somente após a comunicação 

expressa aos participantes. 

8.8. Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contrapropostas diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance com 

menor valor do obtido, ou decidir sobre a sua aceitação. 

 

9. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para o objeto, 

obtido por meio de pesquisa de mercado. 

9.2. A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, representado 

pelo MENOR PREÇO POR ITEM, observado o preço total de referência do item/lote, obtido 

por meio de pesquisa de mercado. 

9.3. 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 no edital. 

9.3.1. A negociação será realizada por meio do sistema pelo prazo de 3 (três) horas e 

poderá ser acompanhada pelos demais licitantes. 

9.4. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, se estiver acima do valor 

de referência ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e as 



 

 

condições de habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta ou lance que satisfaça às condições e exigências constantes no 

edital e seus anexos. 

9.4.1. Ocorrendo a situação referida no item 9.4., o Pregoeiro deverá negociar com a 

licitante subsequente para que seja obtida melhor proposta. 

9.4.2. Se a negociante se mantiver inerte durante a fase de negociação, dar-se-á a 

preclusão e a negociação passará para a colocada subsequente.  

9.5. 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 no edital e verificará a habilitação do licitante conforme 

disposições do edital.         

9.6. O prazo para envio da proposta de preços readequada com os respectivos valores 

obtidos na fase de lances pelo vencedor será de 3 (três) horas, contados da solicitação do 

Pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 

complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação. 

9.6.1. Caso seja verificado a necessidade de comprovação documental, o 

Departamento de Licitação poderá solicitar originais ou cópias autenticadas. 

9.6.2. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios 

oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 

9.7. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências 

habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na 

ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

9.8. Não poderá haver desistência dos lances ofertados ou das propostas 

registradas, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes neste 

edital. 

9.9. No julgamento da habilitação e das propostas, 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. 

 

10.  DA HABILITAÇÃO 

10.1. Para a habilitação, a empresa vencedora deverá apresentar uma via os documentos 

abaixo discriminados, inseridos no sistema até a abertura da sessão pública, no campo 

adequado para tal, disponível no site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.  

10.1.1. Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não autenticada, nem 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/


 

 

documentos com prazo de validade vencido. 

10.1.2. Os documentos deverão ser apresentados com impressão apenas no anverso 

(frente) das folhas, não sendo aceitas quaisquer impressões no verso das folhas. 

10.1.2.1. O descumprimento do item 10.1.2 não será motivo de inabilitação do 

proponente. 

10.1.3. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de 

validade. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 90 

(noventa) dias contados a partir da data de emissão. 

 

10.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

10.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, ou; 

10.2.2. Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de 

sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores, ou; 

10.2.3. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso 

de sociedades civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em 

exercício; 

10.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

10.3.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ); 

10.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 

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

compatível com o objeto contratual; 

10.3.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (incluindo INSS), 

Estadual e Municipal do domicílio ou sede do proponente; 

10.3.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei; 

10.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 



 

 

emitida em data não superior a 180 dias da data de abertura do certame. 

 

10.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) 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 encerrados a mais de três meses da data 

da apresentação da proposta.   

b) A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser maior 

que 1,00, resultante da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

 

 

 

 

 

 

c) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados 

por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade. 

d) As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente 

aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço. 

e) Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação efetuará os 

cálculos. 

f)  Se necessária à atualização do balanço e do capital social, deverá ser 

apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo 

correspondente. 

10.4.1. Certidão negativa de pedido de falência e concordata, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não superior a 90 (noventa) dias da 

data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento. 

10.4.1.1. Admite-se a participação, em licitações, de empresas em recuperação 

judicial, desde que amparadas em certidão emitida pela instância judicial 



 

 

competente afirmando que a interessada está apta econômica e financeiramente 

a participar de procedimento licitatório (Acórdão 1201/2020 Plenário, 

Representação, Relator Ministro Vital do Rêgo). 

 

10.5. DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA DA LEI 

COMPLEMENTAR 123/2006 (ANEXO V): 

10.5.1. Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, 

a comprovação desta condição será efetuada mediante apresentação de declaração 

de que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da 

Lei Complementar nº 123/2006, (Anexo V – Declaração de enquadramento como 

beneficiária da Lei Complementar 123/2006) acompanhada da certidão simplificada 

expedida pela Junta Comercial (Conforme Instrução Normativa nº 103, art. 8º do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU 

de 22/05/2007). 

10.5.2. A certidão deverá ter sido emitida nos 90 (noventa) dias imediatamente 

anteriores à data prevista para a realização do certame, sob pena de não 

aceitabilidade. 

10.5.3. A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a Certidão da Junta 

Comercial.  

10.5.4.  Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, estas 

deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

10.5.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias, prorrogáveis por igual período, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for declarado o 

vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou 

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

efeito de negativa; 

10.5.6. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

artigo 81, da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata, ou revogar a 

licitação; 

10.5.7. Em atenção ao art. 42 da Lei 123/2006, nas licitações públicas a 

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das 



 

 

empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do 

contrato. 

 

10.6. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS (ANEXO III): 

10.6.1. As proponentes deverão exibir declaração em papel da empresa, firmada pelo 

responsável legal, com indicação do nome, cargo e R.G, atestando, sob as 

penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo à sua habilitação, bem como, a 

situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 

disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme Modelo de 

Declaração do Anexo III. 

 

10.7. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO, E QUE 

NÃO POSSUI SERVIDORES NO QUADRO PESSOAL DA EMPRESA (ANEXO IV): 

10.7.1. Declaração dos interessados ou seus representantes de que cumprem 

plenamente os requisitos de habilitação; a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 

10.520, de 17.07.2002, e declara em não possuí em seu quadro de pessoal servidores 

públicos do poder executivo municipal, estadual e Federal, conforme modelo no Anexo 

IV. 

 

10.8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

10.8.1. Catálogo técnico, original, próprio do fabricante contendo: ilustrações ou 

fotografias, desenho industrial, dimensões, massa (peso), marca, modelo e 

especificações técnicas dos equipamentos sem deixar qualquer dúvida por ocasião da 

análise técnica e informações necessárias para avaliar se o equipamento ofertado 

atende as exigências do edital, acompanhado do manual de instalação e por formatos 

de praças ou áreas como sugestão de disposição dos equipamentos ofertados;  

10.8.2. Comprovação de aptidão, através de atestado de Capacidade Técnica 

autenticados emitidos por empresas de direito público ou privado (quando privado 

assinado com firma reconhecida) comprovando que já realizaram aquisições de 

material compatível em características, quantidades e prazos pertinentes ao objeto 

dessa licitação, devidamente comprovados pela sua Nota Fiscal autenticada em 

cartório ou online;  

10.8.3. Termo de garantia dos equipamentos ofertados contra defeitos de fabricação, 

a partir de entrega do objeto declarando que é assistência técnica ou possui parceiro 

autorizado do fabricante e que disporá de estrutura técnica adequada (própria ou 



 

 

terceirizada) para prestar o serviço pelo período de 12 (doze) meses, a partir da 

entrega dos equipamentos; 

 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM – MT  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: _____________ 

CNPJ: ________________________ 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO D - 0 KM, AMBULÂNCIA 

TIPO UTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE SANTA CARMEM. 

  

11. DO PARECER TÉCNICO 

11.1. Para efeito de adjudicação deste Pregão, se necessário, o pregoeiro encaminhará o 

processo à Secretaria Municipal solicitante, a fim de que seja emitido Parecer Técnico 

referente à proposta vencedora. 

11.2. Ocorrendo a desclassificação da empresa vencedora, os autos serão devolvidos ao 

Pregoeiro, para que esta realize nova negociação com as demais empresas, obedecendo-se 

à ordem de classificação, por menor preço por item. 

11.3. Somente após tal procedimento, o pregoeiro fará a adjudicação à empresa vencedora. 

 

12. IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 

12.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 02 (dois) dias 

úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 

solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

12.1.1. Os pedidos de esclarecimentos ou de impugnação referentes ao processo 

licitatório serão enviados por meio eletrônico, através do site 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/ ou através do e-mail 

licitacao@santacarmem.mt.gov.br, ou ainda, protocolando o documento original no 

Departamento de Licitações, localizada Prefeitura Municipal de Santa Carmem/MT na 

Av. Santos Dumont, nº 491 – Centro, Santa Carmem/MT, CEP: 78545-000. 

12.1.2. Caberá ao Pregoeiro, encaminhar a autoridade competente que decidirá 

sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/
mailto:licitacao@santacarmem.mt.gov.br


 

 

12.1.3. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame. 

  

13. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

13.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei nº 10.520/02, devendo o licitante 

manifestar, motivadamente, sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio 

do Sistema Eletrônico, explicitando, sucintamente, suas razões após o término da sessão de 

lances. 

13.1.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os 

fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro. 

13.2. O licitante que manifestar a intenção de recurso e a mesma ter sido aceita pelo 

pregoeiro, disporá do prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do 

recurso, por meio de formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os 

participantes, ficando os demais desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em 

igual número de dias. 

13.2.1. As razões e contrarrazões deverão ser encaminhadas por meio eletrônico, 

através do portal https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/ ou através do e-mail 

licitacao@santacarmem.mt.gov.br, ou ainda, protocolando o documento original no 

Departamento de Licitações, localizada Prefeitura Municipal de Santa Carmem/MT na 

Av. Santos Dumont, nº 491 – Centro, Santa Carmem/MT, CEP: 78545-000,  

13.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do 

direito de recurso, e adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao licitante vencedor. 

13.4. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo. 

13.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

13.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem 

como os encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente. 

13.7. Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, os termos desta licitação, o 

licitante que, aceitando-os sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou 

irregularidades que a viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

14. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro, sempre 

que não houver recurso. 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/
mailto:licitacao@santacarmem.mt.gov.br


 

 

14.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente, e só 

poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 

pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 

 

15. DO CONTRATO E RESPECTIVA VIGÊNCIA 

15.1. Após a homologação do resultado, será(ão) a(s) vencedora(s) notificada(s) e 

convocada(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar(em) o pertinente contrato 

(minuta constante do Anexo VI), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas no item 17, deste Edital. 

15.2. No ato de formalização do contrato, deverá a licitante vencedora indicar pessoa 

pertencente ao seu quadro funcional, com a qual a Administração poderá obter informações 

e/ou esclarecimentos, bem como encaminhar quaisquer outras comunicações. 

15.3. O contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses consecutivos contados da data 

de assinatura. 

15.4. Caso o contrato, por qualquer motivo, não venha a ser assinado, a licitante 

subsequente, na ordem de classificação, será notificada para nova Sessão Pública, na qual 

o pregoeiro examinará a sua proposta e qualificação, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma que atenda ao edital, podendo o pregoeiro negociar diretamente com o 

proponente para que seja obtido preço melhor. 

 

16. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

16.1. A inexecução total ou parcial do Contrato decorrente desta licitação ensejará sua 

rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 

8.666/1993 e posteriores alterações, com as consequências previstas no art. 80 da referida 

Lei, sem que caiba à empresa contratada direito a qualquer indenização. 

16.2. A rescisão contratual poderá ser: 

16.2.1. Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

16.2.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo 

no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração. 

 

17. DAS PENALIDADES 

17.1. A recusa imotivada do adjudicatário em assinar o Instrumento Contratual no prazo 

assinalado neste edital sujeitá-lo-á à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 



 

 

contrato, contada a partir do primeiro dia após ter expirado o prazo que teria para assinar o 

contrato, nos termos do item 15.1 do presente instrumento convocatório. 

17.1.1. Entende-se por valor total do contrato o montante dos preços totais finais 

oferecidos pela licitante após a etapa de lances, considerando os itens do objeto que 

lhe tenham sido adjudicados. 

17.2. A penalidade de multa, prevista no item 17.1 deste edital, poderá ser aplicada, 

cumulativamente, com as demais penalidades dispostas na Lei nº 8.666/93, conforme o art. 

87, § 2º do mesmo diploma legal. 

17.3. O Município de Santa Carmem/MT poderá deixar de aplicar as penalidades previstas 

nesta cláusula, se admitidas as justificativas apresentadas pela licitante vencedora, nos 

termos do que dispõe o artigo 43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e artigo 87, “caput”, da Lei nº 

8.666/93. 

17.4. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, se a licitante, convocada dentro do 

prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ficar impedida de 

licitar e contratar com o Município de Santa Carmem, ou outros sistemas de cadastramento 

de fornecedores, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste 

Edital e das demais cominações legais. 

 

18. DO PRAZO, FORMA DE RECEBIMENTO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

18.1. O objeto licitado deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias consecutivos contados a 

partir da solicitação das secretarias solicitantes, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 

13:00 horas, na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, localizado na Av. 

Santos Dumont, nº 491, Centro, Santa Carmem/MT. 

18.2. Imediatamente após a entrega do objeto, o mesmo será devidamente inspecionado 

pelo fiscal do contrato nomeado através de portaria lotado na secretaria solicitante do 

Município de Santa Carmem/MT. No caso de se constatar qualquer irregularidade ou 

incompatibilidade nos bens fornecidos em relação à proposta comercial da contratada ou em 

relação às condições expressas neste Edital, os mesmos serão sumariamente rejeitados, 

sujeitando-se a contratada às penalidades constantes da Cláusula Nona do respectivo 

Contrato (minuta constante do Anexo VI). 

18.3. O objeto desta licitação deverá ser recebido definitivamente pelo fiscal do contrato, o 

mesmo nomeado através de portaria, onde receberá o objeto licitado verificando a descrição 



 

 

do mesmo e recebendo no ateste da nota fiscal, desde que os objetos fornecidos tenham 

sido regularmente aprovados. 

 

19. DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

19.1. O preço total deverá ser fixo em reais, com duas casas decimais, equivalentes ao de 

mercado na data da sessão pública de disputa de preços. 

19.2. Deverão estar incluídos no preço, todos os insumos que o compõem, tais como as 

despesas com impostos, taxas, seguros, encargos e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente sobre à execução do objeto desta licitação, sem qualquer ônus para a 

Administração e quaisquer outros que incidam sobre a avença. 

19.3. Caso o lance vencedor esteja acima do valor estimado, a licitante será convocada pelo 

chat do sistema, para negociar o valor do lance e, em caso de não atendimento à 

convocação dentro do prazo estipulado pelo Pregoeiro, de no mínimo 5 minutos, será 

convocada a próxima colocada para a negociação. 

19.4. O pagamento de cada compra será efetuado por meio de depósito bancário em conta 

corrente fornecida pela contratada, em até 30 (trinta) dias, contados da entrega dos 

produtos, com a apresentação das respectivas Notas Fiscais devidamente atestadas pelo 

setor competente. 

19.5. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do empenho estiver em 

total conformidade com as especificações exigidas pelo Município. 

19.6. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 

simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 

aplicação da penalidade. 

19.7. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no procedimento licitatório. 

19.8. Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de 

liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 

penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços 

ou correção monetária. 

 

20. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

20.1. O Município de Santa Carmem/MT efetuará o pagamento do objeto desta licitação, 

ao(s) licitante(s) vencedor após a formalização da vistoria no mesmo atestado pelo fiscal do 

contrato e secretaria solicitante. 



 

 

20.2. As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação, correrão a 

cargo da Secretaria Municipal de Saúde, através das dotações orçamentárias abaixo 

relacionadas, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas 

respectivas Notas de Empenho, contrato ou documento equivalente, observada as 

condições estabelecidas neste Edital e ao que dispõe o artigo 62 da Lei 8.666/1993 e 

alterações. 

458 – 02.06.02.10.302.0020.2044.0000.44.90.52.00.0102.000000 

 

21. DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. É facultado ao Pregoeiro, auxiliada pela Equipe de Apoio, proceder, em qualquer fase 

da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente 

da proposta. 

21.2. A critério da Administração, o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou 

supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

21.3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das 

condições deste pregão, sujeitando-se, o licitante, às sanções previstas nos artigos 86 a 88, 

da Lei Federal nº 8.666/1993. 

21.4. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão 

prestados pelo pregoeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio, servidores do Município de 

Santa Carmem/MT. 

21.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro, que decidirá com base na 

legislação em vigor. 

21.6. O Município de Santa Carmem/MT reserva-se o direito de anular ou revogar a 

presente licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie. 

21.7. Integram o presente Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os 

seguintes anexos: 

Anexo I Termo de Referência - Especificação do Objeto 

Anexo II Modelo de Proposta de Preços 

Anexo III Modelo de Declaração (inc. XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal); 

Anexo IV Modelo de Declaração de atendimento aos requisitos de habilitação 

(art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520) 

Anexo V Modelo de Declaração de Microempresa ou empresa de Pequeno 

porte 



 

 

Anexo VI Minuta do Contrato 

 

Santa Carmem/MT, 09 de dezembro de 2021.  

 

 

 

Maitê Sehnem 

Pregoeira – Portaria nº 36/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFÊRENCIA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021 

Processo Administrativo Licitatório Nº 382/2021 

 

1. DA ÁREA SOLICITANTE E DA FISCALIZAÇÃO 

1.1. Secretaria Municipal de Saúde. 

1.1.1. Fica responsável pela fiscalização e acompanhamento do presente contrato, 

nos moldes do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993 a servidora Srª. Giseli Aline Vazata 

como fiscal e Sr. Ademir Alves de Carvalho como suplente, bem como o (a) 

Secretária Municipal Srª. Fatima Aparecida Malinski. 

 

2. OBJETO 

2.1. A presente licitação tem por objetivo a seleção das propostas mais vantajosas para 

administração, visando a AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO D - 0 KM, 

AMBULÂNCIA TIPO UTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA CARMEM. 

 

3. JUSTIFICATIVA DO OBJETO 

Tal solicitação tem por objetivo atender a demanda do município, visto que os serviços de 

transporte de pacientes vem crescendo a cada ano, sendo necessário adquirir novas 

viaturas, para garantir o translado dos usuários atendidos nas unidades de saúde, 

principalmente os casos de urgência, que são encaminhados para os hospitais regionais de 

referência. Salientamos que com aquisição de outra ambulância, proporcionará acesso aos 

serviços, humanização e melhorias na qualidade dos serviços oferecidos a população do 

município.  

 

4. DESCRIÇÃO DO ITEM 

ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES QUANT. 
VALOR ESTIMADO 

UNITÁRIO TOTAL 

01 TCE – 
00032945 
 
PREFEITURA –  

Ambulância furgão superior de 10,5m³ interno, modelo e 
fabricação 2020/2021, zero km 
Potência mínima 129cv, Direção hidráulica, Ar condicionado 
Dianteiro original de fábrica, vidro elétrico original de fábrica, 

1 - 
UNIDADE 

R$ 
410.000,00 

R$ 
410.000,00 



 

 

106.003.014 
 

retrovisor elétrico original de fábrica, cilindrada superior a 2.250, 
Rodas Aço 6,5, Pneus 225/65 R16, Tanque de combustível mínimo 
de 85L , combustível Diesel; carga útil mínimo 1.530, garantia de 
um ano ou 100 mil km, Medidas externas: comprimento superior a 
5.540, altura superior a 2.490, medidas internas salão ambulância 
comprimento superior a 3.100, altura superior a 1.890; prazo de 
garantia do veículo conforme manual de revisões. 
Instalação do isolamento térmico-acústico com ação retardante 
quanto a propagação de chamas (CONTRAN 498/14);  ar 
condicionado na parte do salão onde paciente ira ficar, 
Revestimento interno nas laterais e teto em material resistente a 
agua e materiais corrosivos,  necessário para total higienização e 
não proliferação de fungos, bactérias e vírus; piso antiderrapante a 
prova de agua; armário superior na lateral esquerda para guardar 
todo material de emergência utilizado confeccionado em material 
resistente a água em cor clara com portas de correr com 
travamento que impossibilite a abertura da mesma evitando com 
que os materiais Caim; armário com prateleiras internas e batente 
de aproximadamente 50mm para evitar que os materiais caem em 
só um lado da viatura (lado esquerdo) deverão ser fixados de 
forma que não venham a se soltar em caso de acidente, 
confeccionado em material resistente, de fácil limpeza e resistente 
a agua; 01 banco para assistente com poltrona anatômica fixa com 
cintos de segurança; 01 Um banco baú material resistente para 02 
pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em 
courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e 
encostos das costas individuais, conforme ABNT NBR 14.561/2000; 
Maca retrátil com comprimento mínimo de 1.970 mm, cabeceira 
voltada para frente do veículo, com pés dobráveis, sistema 
escamoteável, provida de rodízios confeccionados em materiais 
resistentes a oxidação, pneus de borracha maciça, sistema de 
freios com trava de segurança para evitar o fechamento 
involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, 
projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da 
vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um 
sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da 
maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser 
manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à 
mesma, equipada com travas rápidas, que permitam perfeita 
segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima, provida de 
sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 
graus e com a capacidade mínima de 300 kg. Deverão ser 
apresentados ensaio da maca; iluminação interna com 03 
Luminárias em Leds; 03 tomadas internas 2P+T 110 Vca; 01 
Tomada Interna 12 Vcc; Inversor de voltagem 400 Watts; 
Sinalizador frontal em barra linear com mínimo de 05 lentes 
injetadas em policarbonato na cor vermelha, comprimento 
mínimo de 1.260  mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 10 
blocos dianteiros, 10 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo 



 

 

que cada bloco contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e lente 
defletora em cada LEDs; O modulo de controle deverá permitir a 
geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, 
em deslocamento e em situação de emergência, função de 
funcionamento apenas dos LEDs frontais e um lateral ou traseiros 
e um lateral e função de aumento gradual de intensidade dos 
LEDs, com no mínimo de 15 efeitos luminosos de flash distintos; 
Sinalizador Acústico com amplificador de no mínimo 100 W RMS 
de potência, @ 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos, resposta de 
frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de 
no mínimo 128 dB @ 13,8 Vcc com um único autofalante; sistema 
de oxigênio com suporte para cilindro de 3 litros; instalação de um 
cilindro de oxigênio de 3 litros com válvula reguladora, válvula de 
alivio calibrada e manômetro; régua de oxigênio de 03 pontas com 
fluxômetro / aspirador  / umidificador em PVC atóxico ou similar; 
modelos deverão ser compatível com os nacionais. Mangueira 
para oxigênio e ar comprimido com conexão Feema par oxigênio, 
com 1,5 metros de comprimento, mascara facila com bolsa 
reservatório para sistema fixo e portátil, formato anatômico, com 
intermediário para conexão em PVC ou similar, atóxico, 
transparente, leve, flexível, provido de abertura para evitar a 
concentração de CO² em seu interio. instalação de 01 ventilador / 
exaustor; aspirador tipo venturi;  vidro de correr e com película 
jateada na porta lateral; abertura para comunicação entre a cabine 
o compartimento da ambulância; instalação de 01 suporte para 
Soro fixado no balaústre; balaústre fixado no teto; devera possuir 
dois ganchos para frasco de soro;  Acabamentos em sicaflex 
(vedação de todos os cantos existentes); reforço fixado no piso, 
embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; prancha de 
imobilização longa adulto para imobilização e transporte de 
pacientes traumatizados e com suspeita de trauma na coluna; 
lixeira: em alguma parte do interna do salão deverá ter lixeira fixa, 
de fácil uso  e remoção para limpeza, lixeira de aproximadamente 
5 l, com tampa  
Equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema 
elétrico da ambulância, possibilitando o comando de dentro da 
cabine do motorista para o ambiente do paciente, sem a 
necessidade de instalar botões no painel do veículo, controlando a 
carga da bateria, ligando e desligando iluminação interna, ligando 
e desligando iluminação externa nas laterais e strobos no para-
choque dianteiro e traseiro, ligando e desligando iluminação da 
entrada “farol de embarque”, ligando e desligando giroflex, 
ligando e desligando sirene e troca de tons, ligando e desligando 
tomadas 127vca/220vca e 12vcc, trajetos através do GPS 
integrado, ligando/desligando o ar condicionado no 
compartimento do paciente e gerenciando a velocidade do 
mesmo, com tela de no mínimo 7" touch screen, sistema 
operacional Android com função GPS, sensores de acelerômetro, 
giroscópio e proximidade. Equipado com processador mínimo 



 

 

Cortex A7-Dual Core 1.3 Ghz, memória RAM mínimo de 512 MB 
DDR3, placa de vídeo modelo mínimo Mali 400, memória interna 
mínima de 4 GB (memória externa expansível até 32 GB), com 
mínimo câmera frontal e resolução de vídeo Full HD. Possui 
conectividade com wi-fi, bluetooth e USB, Reproduz áudio e vídeo 
em diversos formatos, acompanhando carregador de parede 
110/220V, carregador veicular 12V e cabo USB;  
EQUIPAMENTOS INCLUSOS NA AMBULANCIA TIPO D UTI: 
- Monitor ECG; 
-  Bolsa de resgate completa contendo os itens abaixo: 
Bolsa de Resgate. 
Confeccionada em tecido 100% poliamida. Com compartimentos 
para cada componente 
que o acompanha com fecho em velcro e alça para transporte, que 
facilitam a mobilização 
entre locais. 
Materiais: 
- 1ª Divisória: Materiais para imobilização provisória 
Quantidade - Item - Tamanho 
01 Colar Cervical Resgate – PP; 
01 Colar Cervical Resgate – P; 
01 Colar Cervical Resgate – M; 
01 Colar Cervical Resgate – G; 
01 Colar Cervical em Espuma – M; 
01 Tipoia em TNT Descartável - Tamanho Único; 
06 Bandagens Triangulares - 1,42 x 1 x 1 cm; 
02 Talas Fáceis Aramada - 30 x 8 cm (PP); 
02 Talas Fáceis Aramada - 53 x 8 cm (P); 
02 Talas Fáceis Aramada - 63 x 9 cm (M); 
01 Tala Flex - 90 x 11 cm; 
02 Pares de Luvas Cirúrgicas Não Estéreis - 7 ou 7,5; 
01 Rolo de Esparadrapo - 10 x 4,5 cm; 
05 Rolos de Ataduras de Crepe - 10 x 4,5 cm; 
05 Rolos de Ataduras de Crepe - 15 x 4,5 cm; 
01 Fita Adesiva Crepe - 19 x 50 cm. 
- 2ª Divisória: Materiais diversos para primeiros socorros, 
acondicionados em 12 bolsas 
coloridas e fixadas por velcro: 
01 Bolsa Marrom - Materiais para queimaduras 
Quantidade - Item - Tamanho 
02 Cobertores Térmicos Aluminizado 2,10 x 1,40 m; 
02 Ataduras de Rayon - 7,5 x 5 cm; 
02 Protetores para Queimadura - 0,50 x 0,50 cm; 
03 Bolsas Azuis - Materiais de vias aéreas 
01 Ressuscitador tipo Ambu – Adulto; 
01 Ressuscitador tipo Ambu – Infantil; 
01 Sonda Endotraqueal - 6,5 mm; 
01 Sonda Endotraqueal - 7,5 mm; 
01 Sonda Endotraqueal - 8,5 mm; 



 

 

01 Cânula de Guedel - Número 0; 
01 Cânula de Guedel - Número 1; 
01 Cânula de Guedel - Número 2; 
01 Cânula de Guedel - Número 3; 
01 Cânula de Guedel - Número 4; 
01 Cânula de Guedel - Número 5; 
02 Cateteres tipo Óculos; 
01 Máscara RCP Tipo Pocket - Tamanho único. 
01 Bolsa Vermelha - Materiais de acesso venoso 
Quantidade - Item - Tamanho 
- oximetro de pulso; 
- oximetro de mesa; 
- bomba de infusão com equipo universal; 
- aspirador cirurgico profissional portatil com bateria; 
- ressucitador manual adulto; 
- ressucitador manual pediatrico; 
- ventilador adulto/pediatrico 
- desfibrilador 
- cardioversor com modo DEA. 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO DA LICITAÇÃO: R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil 

reais) 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Fornecer o objeto nas especificações e com qualidade e quantidade exigida sem 

alienação; 

5.2. Pagar todos os tributos, despesas e custos, que incidam e venham a incidir, direta ou 

indiretamente, sobre os produtos/serviços fornecidos; 

5.3. Manter, durante a validade do contrato, as mesmas condições de habilitação; 

5.4. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos que se fizerem necessários no 

quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado 

5.5. Fornecer o objeto/serviços, no preço, prazo e forma estipulada na proposta. 

5.6. Deverá realizar os serviços objeto do contrato após o recebimento da Autorização de 

fornecimento/nota de empenho. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva prestação de serviço do detentor deste 

contrato; 

6.2. Aplicar a detentora do Contrato penalidades, quando for o caso;  



 

 

6.3. Prestar a detentora do Contrato toda e qualquer informação, por esta solicitada, 

necessária a perfeita execução da nota de empenho; 

6.4. Efetuar o pagamento a detentora do Contrato no prazo avençado, após a entrega da 

nota fiscal, devidamente atestada, no setor competente; 

6.5. Notificar, por escrito, a detentora do Contrato da aplicação de qualquer sanção; 

6.6. Fiscalizar o contrato através de servidores designados através de portaria. 

 

7. RECURSO A SER UTILIZADO 

7.1. As aquisições serão realizadas através da Secretaria Municipal de Saúde. 
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8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados da entrega da nota 

fiscal. 

8.2. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total 

conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 

8.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 

simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 

aplicação da penalidade. 

8.4. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, em 02 (duas) vias. 

8.5. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no procedimento licitatório. 

8.6. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de liquidação 

quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 

monetária. 

8.7. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante a Previdência Social e 

junto ao FGTS. 

 

9. DO PRAZO DE ENTREGA 

9.1. O veículo deverá ser entregue em local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde. 

O prazo para a entrega do veículo não deverá ser superior a 90 (noventa) dias corridos, 

após o recebimento da Ordem de Fornecimento. 



 

 

9.2. O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização do veículo no ato da entrega, reservando a 

Secretaria Municipal de Saúde o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre 

os mesmos em conformidade com a quantidade e especificações solicitadas. 

 

10. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

10.1. O prazo de validade do contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de 

assinatura. 

 

11. GARANTIA 

11.1. O fornecedor deverá conceder prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contados 

da data do recebimento definitivo, quanto a defeitos e imperfeições que venham a ser 

identificados, além das garantias já oferecidas pelo fabricante; 

 

12. SANÇÕES CONTRATUAIS 

12.1. Conforme disposto no Edital de Licitação, Minuta de Ata de Registro de Preços e/ou 

contrato, Termo de Referência e demais anexos. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. É vedado caucionar ou utilizar a Ata de Registro de Preços e/ou contrato decorrente 

do presente instrumento para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 

autorização da Administração. 

 

14. TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Declaro, que serei responsável pelas informações prestadas confirmando a veracidade das 

informações. 

 

Santa Carmem/MT, 09 de dezembro de 2021.  

    

 

 

 

FATIMA APARECIDA MALINSKI 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO II 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021 

Processo Administrativo Licitatório Nº 382/2021 

Nome de Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ: Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) 

Endereço: 

Bairro: Cidade: CEP: 

Telefone: Fax: E-mail: 

Banco: Agência: Conta: 

Responsável pelos recebimentos das 

solicitações compras: 

E-mail para as solicitações de compras: 

 

ITEM UNID QTD. DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

       

       

       

 

Valor total por extenso: (....................) 

 

 Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições 

contidas no Edital deste Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele 

contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos 

que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer 

forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de 

seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões 

existentes nesta proposta. 

 Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas 



 

 

relacionadas com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos 

trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios 

de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal. 

 Declaramos, por fim, que a proposta apresentada para participar da presente 

Licitação foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo 

ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa. 

 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

 

Local e data. 

 

______________________________________________ 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

Nome/Cargo e Carimbo CNPJ 

Papel timbrado da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021 

Processo Administrativo Licitatório Nº 382/2021 

 

Ilmo. Sr. Pregoeiro e demais membros da equipe de apoio 

Prefeitura Municipal de Santa Carmem 

Santa Carmem-MT 

 

 

Prezados Senhores, 

______________ CNPJ/MF nº ______________, sediada em ______________, por 

intermédio de seu representante legal Sr(a) ______________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ______________ e do CPF/MF nº ______________, DECLARA: 

• Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 

nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da 

Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999. 

 

Local e data. 

 

______________________________________________ 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

Nome/Cargo e Carimbo CNPJ 

Papel timbrado da empresa 



 

 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (ART. 4º, 

INCISO VII, DA LEI FEDERAL Nº 10.520) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021 

Processo Administrativo Licitatório Nº 382/2021 

 

 A empresa ____________________, cadastrada no CNPJ/MF nº 

_______________________, situada a ______________________, por intermédio do seu 

representante legal (ou procurador) declara ao Município de Santa Carmem/MT, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação, a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 

10.520, de 17.07.2004,  exigidos no processo licitatório nº _____________. 

 

DECLARA, Declara em não possuí em seu quadro de pessoal servidores públicos 

do poder executivo municipal, Estadual e Federal, exercendo funções técnicas, comerciais, 

de gerencia, administração ou tomada de decisões (inciso III, art 9º da Lei 8.666/93 e inciso 

X da Lei Complementar nº 04/90). 

   

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual 

falsidade. 

 

Local e data. 

 

______________________________________________ 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

Nome/Cargo e Carimbo CNPJ 

Papel timbrado da empresa 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021 

Processo Administrativo Licitatório Nº 382/2021 

 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM – MT 

 

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no 

edital, que a empresa ____________(denominação da Pessoa Jurídica), inscrita no CNPJ 

sob o nº _______________________, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 

termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o 

direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório Pregão 

Eletrônico Nº 12/2021,  realizado pelo Município de Santa Carmem – MT. 

 

Local e data. 

 

______________________________________________ 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

Nome/Cargo e Carimbo CNPJ 

Papel timbrado da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VI 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ___/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021 

Processo Administrativo Licitatório Nº 382/2021 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM E A 

EMPRESA _____________________, 

OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE UM 

VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO D - 0 KM, 

AMBULÂNCIA TIPO UTI PARA ATENDER 

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA 

CARMEM. 

 

O MUNICIPIO DE SANTA CARMEM, , pessoa jurídica de direito público, inscrita no 

CNPJ/MF sob o número 37.465.283/0001-57, com sede à Avenida Santos Dumont, nº 491, 

nesta cidade, Estado de Mato Grosso, neste ato representada pelo Prefeito Municipal 

senhor, RODRIGO AUDREY FRANTZ, brasileiro, casado, comerciante, residente e 

domiciliado à Rua _________, Centro, na cidade de Santa Carmem – Estado de Mato 

Grosso, portador da C.I. RG. nº _________ e CPF/MF nº _________, neste ato denominada 

CONTRATANTE, e a empresa _________, pessoa jurídica de Direito _________, inscrita 

no CNPJ/MF sob o número _________, com sede na _________, na cidade de _________ 

– Estado _________, telefone _________, e-mail _________, neste ato representada 

pelo(a) sócio(a) proprietário(a) senhor(a), _________, brasileiro(a), _________ residente e 

domiciliado(a) na _________, na cidade de _________ – Estado _________, portador da 

C.I. RG. nº _________ e CPF/MF nº _________, doravante denominada CONTRATADA, e 

perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi 

autorizada de acordo com o processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 

12/2021, e que se regerá pela Lei Federal nº 10.520/2002, pelos Decretos Federais nº 

10.024/2019 e Decreto Municipal nº 039/2009 Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores, 

atendidas as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 



 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO D - 0 KM, AMBULÂNCIA TIPO 

UTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

SANTA CARMEM. 

1.2. Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, 

obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no Edital de Pregão 

Eletrônico nº 12/2021, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA 

2.1. O veículo deverá ser entregue em local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde. 

O prazo para a entrega do veículo não deverá ser superior a 90 (noventa) dias corridos, 

após o recebimento da Ordem de Fornecimento. 

2.2. O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização do veículo no ato da entrega, reservando a 

Secretaria Municipal de Saúde o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre 

os mesmos em conformidade com a quantidade e especificações solicitadas. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

3.1. O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses consecutivos, contados da data 

de assinatura. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. Os preços a serem pagos a CONTRATADA são os aqui registrados, conforme 

especificações dos itens abaixo: 

 

      

      

  

4.2. As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação, correrão a 

cargo da Secretaria Municipal de Saúde, através das dotações orçamentárias abaixo 

relacionadas, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas 

respectivas Notas de Empenho, contrato ou documento equivalente, observada as 

condições estabelecidas neste Edital e ao que dispõe o artigo 62 da Lei 8.666/1993 e 

alterações. 
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CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados da entrega da nota 

fiscal. 

 BANCO: _____________ 

 AGÊNCIA: _____________ 

 CONTA: _____________ 

5.2. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total 

conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 

5.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 

simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 

aplicação da penalidade. 

5.4. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, em 02 (duas) vias. 

5.5. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no procedimento licitatório. 

5.6. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de liquidação 

quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 

monetária. 

5.7. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante a Previdência Social e 

junto ao FGTS. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

6.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão administrativa, nas 

hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, com as 

consequências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à CONTRATADA o direito 

a qualquer indenização. 

62. A rescisão contratual poderá ser: 

6.2.1. Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

6.2.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no 

processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração. 



 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS REAJUSTES 

7.1. Os preços ora contratados não sofrerão reajustes. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

8.1. Pelo atraso injustificado na entrega do objeto referente ao objeto deste Contrato, 

sujeita-se a CONTRATADA às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, na 

seguinte conformidade: 

8.1.1. Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total da 

obrigação não cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento). 

8.2. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 

da Lei 8.666/93, e, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do(s) do objeto licitado 

(s) não entregue(s). 

8.3. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, 

consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos 

eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES 

9.1. DO CONTRATANTE: 

9.1.1. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva prestação de serviço do detentor 

deste contrato; 

9.1.2. Aplicar a detentora do Contrato penalidades, quando for o caso;  

9.1.3. Prestar a detentora do Contrato toda e qualquer informação, por esta solicitada, 

necessária a perfeita execução da nota de empenho; 

9.1.4. Efetuar o pagamento a detentora do Contrato no prazo avençado, após a 

entrega da nota fiscal, devidamente atestada, no setor competente; 

9.1.5. Notificar, por escrito, a detentora do Contrato da aplicação de qualquer sanção; 

9.1.6. Fiscalizar o contrato através de servidores designados através de portaria. 

9.2. DA CONTRATADA: 

9.2.1. Fornecer o objeto nas especificações e com qualidade e quantidade exigida sem 

alienação; 



 

 

9.2.2. Pagar todos os tributos, despesas e custos, que incidam e venham a incidir, 

direta ou indiretamente, sobre os produtos/serviços fornecidos; 

9.2.3. Manter, durante a validade do contrato, as mesmas condições de habilitação; 

9.2.4. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos que se fizerem necessários no 

quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado 

9.2.5. Fornecer o objeto/serviços, no preço, prazo e forma estipulada na proposta. 

9.2.6. Deverá realizar os serviços objeto do contrato após o recebimento da 

Autorização de fornecimento/nota de empenho. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

10.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação respectiva, em resumo, do presente 

termo, na forma prevista em Lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

11.1. Os casos omissos ao presente termo serão resolvidos em estrita obediência às 

diretrizes da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações. 

11.2. A fiscalização deste Contrato será feita por servidores designados em Termo de 

Referência pela correspondente Secretaria. Assim, de acordo com indicação da Secretaria, 

ficam nomeados a servidora Srª. Giseli Aline Vazata como fiscal e Sr. Ademir Alves de 

Carvalho como suplente, para acompanhamento deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Sinop/MT, para qualquer procedimento relacionado 

com o cumprimento do presente Contrato. 

 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em 03 

(três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes 

contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram. 

 

Santa Carmem/MT, ______ de _____________ de 2021. 

 

Rodrigo Audrey Frantz 

Prefeito Municipal 

Contratante 



 

 

 

 

Representante da Empresa 

Contratado 

 

 

Adriano Bulhões do Santos 

Procurador Jurídico 

 

Testemunhas: 

a) _________________                                           b) ________________ 

CPF:                                                                         CPF:  

 

 


