
 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022 

Processo Administrativo Licitatório Nº 138/2022 

 

1. PREÂMBULO 

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

nomeado pela Portaria Nº 05/2022, de 03 de janeiro de 2022, 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 MICRO-ÔNIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 

DE SAÚDE DO MUNICIPIO 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 MICRÔ- ONIBUS PARA 

ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA 

CARMEM, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência, parte 

integrante deste Edital. 
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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 31 de Março de 2022, com início 

às 09:00 horas (horário de Brasília – DF). 

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

propostas através do site descrito no item 3.1, até às 09:30h (horário de Brasília/DF) do dia 

31 de Março de 2022.  

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 06/2022 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO 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, 

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


 

 

estiver devidamente cadastrada junto ao órgão 

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 

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


 

 

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

documentação exigida, terá acesso ao portal. 

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 09h30min (horário de Brasília/DF) do dia 21 de Março de 2022, 

até às 09h30min (horário de Brasília/DF) do dia 31 de Março de 2022.  

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. Poderá haver desistência dos lances ofertados ou das propostas registradas, 

através de justificativa apresentada pelo fornecedor acolhido pelo pregoeiro, há não 

aceite o fornecedor aplicar as 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 

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), 

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


 

 

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. 



 

 

9 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 micro 

10.5.2. empresa – 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). 

10.5.3. 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. 

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

Comercial.  

10.5.5.  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; 

10.5.6. 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; 

10.5.7. 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; 

10.5.8. 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 06/2022 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: _____________ 

CNPJ: ________________________ 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MICRÔ-ONIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DA 

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 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. 

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. 

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


 

 

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. 

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 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos 

contados a partir da solicitação das secretaria solicitante, de segunda a sexta-feira, das 

07:00 às 13:00 horas, na Prefeitura Municipal de Santa Carmem, 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. 

FICHA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

409 02.06.01.10.302.0020.2044.0000.44.90.52.00.11.5001002000300.000 

584 02.06.01.10.302.0020.2044.0000.44.90.52.00.12.5001002000300.000 

 

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, 21 de Março de 2022  

 

 

 

Maitê Sehnem 

Pregoeira – Portaria nº 05/2022 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFÊRENCIA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022 

Processo Administrativo Licitatório Nº 138/2022 

 

1. DA ÁREA SOLICITANTE E DA FISCALIZAÇÃO 

1.1. Secretaria Municipal de Saúde. 

1.2. Fica responsável pela fiscalização e acompanhamento do presente contrato, o 

servidor Sr. Vagner Alves de Carvalho como fiscal e Sr. Arthur Mendonça Arantes como 

suplente, bem como o (a) Secretário (a) Municipal Sr (a) Fatima Aparecida Malinski. 

 

2. OBJETO 

2.1. A presente solicitação tem por objetivo processo de licitação para aquisição de um 

ônibus executivo urbano zero km para a Secretaria de Saúde.         

 

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. 

Salientamos que com aquisição  de um onibus urbano, proporcionará um serviço mais 

humanizado e melhor na  qualidade dos serviços oferecidos a população do município. 

 

4. DESCRIÇÃO DO ITEM 

 

Item Especificações Unid. Quantidade Valor 

Estimado 

 

 

 

01 

 Veiculo 0 km tipo ônibus executivo urbano modelo do ano 
corrente, Contendo 36 lugares. Sendo 34 no salão 1 (um) 
motorista e 1 (um) auxiliar. Ar Condicionado de teto, motor 
162 cv ou superior , PBT de 10.000 kg ou superior, freio 
pneumático com ABS, porta pantográfica com sistema 
door brake ou superior, pneus radiais de 285/70 R19,5” e 
rodasaro19,5; comprimento total de 10.145, altura interna 
1.970, entre eixos 5.500, bagageiro traseiro amplo acesso, 

 

 

 

 

un 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

R$ 

600.000,00 



 

 

poltrona do motorista com amortecimento hidráulico ou 
superior, cortinas, janelas com vidro fixo/colado, poltrona 
dos passageiros executiva 940 mm (reclinável) ou 
superior, cinto de segurança 2 pontos retrátil, descansa 
braços laterais e central, porta copos, tomada 12v no 
painel, tomadas USB, sirene de marcha ré, farol de 
neblina, parede total de separação, porta pacotes 
completo(com iluminação, alto falantes, duto de ar 
condicionado), multimidia com 3 telas/monitores DVD ou 
superior, rádio com entrada USB, sanefa, itinerário 
eletrônico, triângulo de segurança, e com todos os 
equipamentos/acessórios exigidos pelo Contran. Com 
Sistema de Acessibilidade tipo DPM; Pintura na cor 
branca. 

Garantia de no minimo 1 (um) ano sem limite de 

quilometragem. 

 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Fornecer os produtos nas especificações e com a qualidade exigida; 
5.2. Fornecer suporte de revisão e assistencia tecnica no municipio e declaração do 

fabricante que possui assistência técnica autorizada na região; 

5.3. A contratada responderá por danos, dolosa ou culposamente causada à 

contratante, a seus servidores ou a terceiros, na execução do fornecimento e 

pela má qualidade do objeto entregue, com exclusão da Contratante de seus 

efeitos, para todos os fins de efeitos, sejam eles de natureza civil ou criminal; 

5.4. A contratada deverá manter compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 

inclusive aquelas relativas às especificações; 

5.5. Entregar o objeto no prazo e local indicado pela contratante, em estrita 

observância das especificações do edital e seus anexos, acompanhado da 

respectiva nota fiscal; 

5.6. Comunicar por escrito a Administração, qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

5.7. Arcar com todos os encargos decorrentes da presente contratação, 

especialmente os referentes a fretes, taxas, seguros, encargos sociais e 

trabalhistas; 

5.8. Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação; 



 

 

5.9. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, 

eventualmente venha a sofrer os objetos deste contrato, em decorrência do 

transporte dos mesmos; 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega dos produtos objeto 

desta licitação; 

6.2. Aplicar à detentora da Ata as penalidades, quando for o caso; 

6.3. Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, 

necessária à perfeita execução do objeto; 

6.4. Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega 

da nota fiscal, devidamente atestada pelo fiscal; 

6.5. Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção; 

6.6. Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades 

encontradas no objeto entregue para que seja substituído; 

6.7. Efetuar os devidos pagamentos à CONTRATADA, mediante apresentação da 

devida Nota Fiscal acompanhada dos documentos de regularidade fiscal, de 

acordo com o preço, os prazos e as condições estipuladas no Edital e seus 

anexos; 

 

7. RECURSO A SER UTILIZADO 

7.1. As aquisições serão realizadas através da Secretaria Municipal de Saúde. 

Ficha Dotação Orçamentária 

409 02.06.01.10.302.0020.2044.0000.44.90.52.00.11.5001002000300.000 

584 02.06.01.10.302.0020.2044.0000.44.90.52.00.12.5001002000300.000 

 

8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da entrega do objeto e da nota 

fiscal/ fatura; 

8.2. O pagamento será efetuado contra empenho, após a entrega do objeto, por 

intermédio da Secretaria Municipal da Fazenda do Município e mediante 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura; 



 

 

8.3. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de 

fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do objeto e posterior 

liberação do documento fiscal para pagamento; 

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

dos documentos apresentados no procedimento licitatório; 

8.5. 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; 

 

 

9. DO PRAZO DE ENTREGA 

9.1. A empresa deverá, obrigatoriamente, entregar o Veículo 0 km, sob pena das sanções 

legais cabíveis. A entrega será de responsabilidade do contratado, inclusive as 

despesas de frete; 

9.2. O prazo de entrega do veículo objeto desta licitação será de, no máximo, 45 

(quarenta e cinco) dias corridos, contados da data do recebimento da Nota de 

Empenho; 

9.3. A entrega do veículo deverá ser efetuada na Prefeitura Municipal de Santa 

Carmem, situada na Av. Santos Dumont, 491– Centro; 

9.4. 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., devendo ser substituído no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos a 

partir da solicitação de substituição feita pela Secretaria Municipal de Saúde; 

9.5. A entrega deverá ser programada com no mínimo 24 horas de antecedência. 

 

10. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

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

assinatura. 

 

11. SANÇÕES CONTRATUAIS 

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

contrato, Termo de Referência e demais anexos. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 



 

 

12.1. 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. 

 

13. TERMO DE RESPONSABILIDADE 

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

informações. 

 

Santa Carmem, 21 de Março de 2022. 

 

_____________________________ 

Fatima Aparecida Malinski 

SECRETARIA 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022 

Processo Administrativo Licitatório Nº 138/2022 

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 06/2022 

Processo Administrativo Licitatório Nº 138/2022 

 

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 06/2022 

Processo Administrativo Licitatório Nº 138/2022 

   

 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 06/2022 

Processo Administrativo Licitatório Nº 138/2022 

 

 

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 06/2022,  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 ___/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022 

Processo Administrativo Licitatório Nº 138/2022 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM E A EMPRESA 

_____________________, OBJETIVANDO A 

AQUISIÇÃO DE MICRÔ-ONIBUS PARA ATENDER A 

DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO 

MUNICIPIO 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 

10/2022, 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 MICRÔ-ONIBUS PARA ATENDER A DEMANDADA SECRETARIA 

DE SAÚDE DO MUNICIPIO 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 06/2022, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE FORNECIMENTO 

2.1. O objeto licitado deverá ser entregue em até 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos 

contados a partir da solicitação da secretaria solicitante, de segunda a sexta-feira, das 07:00 

às 13:00 horas, na Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Av. Santos Dumont, nº 

491, Centro, Santa Carmem/MT. 

2.2. Imediatamente após a entrega do objeto deste Contrato, os mesmos serão devidamente 

inspecionados pelo fiscal do contrato nomeado através de portaria para recebimento do 

Bem da CONTRATANTE. No caso de se constatar qualquer irregularidade ou 

incompatibilidade no bem fornecidos em relação à proposta comercial da CONTRATADA ou 

em relação às condições expressas no Edital que a este dá causa, os mesmos serão 

sumariamente rejeitados, sujeitando-se a CONTRATADA às penalidades previstas nos 

artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93. 

 

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. 

FICHA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

409 02.06.01.10.302.0020.2044.0000.44.90.52.00.11.5001002000300.000 

584 02.06.01.10.302.0020.2044.0000.44.90.52.00.12.5001002000300.000 

 

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 entrega do objeto desta Ata, 

conforme ajuste representado pela nota de empenho; 

9.1.2. Aplicar à detentora da Ata penalidades, quando for o caso; 

9.1.3. Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, 

necessária à perfeita execução da nota de empenho; 

9.1.4. Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da 

nota fiscal, devidamente atestada, no setor competente; 

9.1.5. Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção. 

9.2. DA CONTRATADA: 



 

 

9.2.1. Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida; 

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

direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos; 

9.2.3. Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação; 

9.2.4. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulada na proposta. 

9.2.5. Responsabilizar-se pelo equipamento fornecido, sob pena de responder pelos 

danos causados à Administração; 

9.2.6. Realizar a instalação do tanque no caminhão de propriedade do município e 

todas as instalações necessária, entregar tudo instalado e em pleno funcionamento.  

 

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 Sr.  Vagner Alves de Carvalho como fiscal e Sr.  Arthur Mendonça 

Arantes 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 2022. 

 

Rodrigo Audrey Frantz 

Prefeito Municipal 



 

 

Contratante 

 

 

Representante da Empresa 

Contratado 

 

 

Adriano Bulhões do Santos 

Procurador Jurídico 

 

Testemunhas: 

a) _________________                                           b) ________________ 

CPF:                                                                         CPF:  

 

 

 


