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EDITAL 
 
 
 

DE 

 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL 

 
 
 

Nº 028/2019 

 
 
A presente licitação, na modalidade PREGÃO, tipo “Menor Preço Global”, 
objetivando a AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A, ATENDENDO AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme 
especificados no Termo de Referência – Anexo I, parte integrante do presente Edital, 
conforme Termo de Compromisso nº 3303701712251945807, com entrega após 
emissão da ordem de compra. 
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DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2019 

  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrita no CNPJ sob o número 29.138.385/0001-30, através do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 22.959.877/0001-47, torna público 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de 
Apoio, designados pela Portaria nº 003/2017, de 02 de janeiro de 2017, Licitação na modalidade 
PREGÃO, tipo “Menor Preço Global”, para fornecimento, visando a AQUISIÇÃO DE 
AMBULÂNCIA TIPO A, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificados no Termo de Referência – Anexo I, parte 
integrante do presente Edital e constante do Processo Licitatório n.º 029/2019. 
 
A presente licitação será regida pela Lei n° 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei Federal n.º 
8.666/93, Lei 123/2006 e pelas disposições deste Edital e seus Anexos, conforme Termo de 
Compromisso nº 3303701712251945807. 
  
Os envelopes contendo os documentos de PROPOSTAS e HABILITAÇÕES deverão ser entregues 
ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, na sala da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura, 

localizada na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro, Paraíba do Sul/RJ, no dia 14/05/2019, 
às 10:00 horas, conforme Termo de Referência. 

 
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 
do Pregoeiro em contrário. O Edital e respectivos anexos encontram-se afixados no mural de 
publicações da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, disposição dos interessados para consulta e 
estudo, durante o prazo de divulgação da Licitação até o recebimento dos envelopes, nos dias úteis e 
no horário das 08:30h. às 18:00h, de segunda a sexta-feira, na Comissão Permanente de Licitação 
desta Prefeitura, no endereço acima citado ou através do e-mail: licitacao@paraibadosul.rj.gov.br.  
 
I. DO OBJETO 
1.1. A presente licitação, na modalidade PREGÃO, tipo “Menor Preço Global”, para fornecimento 
parcelado, objetivando a AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A, ATENDENDO AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificados no 
Termo de Referência – Anexo I, parte integrante do presente Edital, conforme Termo de 
Compromisso nº 3303701712251945807, com entrega após emissão da ordem de compra. 
  
II. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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2.1- Não será admitida a participação de empresas: 
 

a) declaradas inidôneas por ato da Administração Pública;  
b) que estejam cumprindo pena de suspensão do direito de licitar e de contratar com o 
Município de Paraíba do Sul/RJ;  
c) em consórcio ou grupo de empresas, bem como a delegação ou subcontratação dos objetos 
ora licitados;  
d) cuja atividade empresarial não abranja o objeto desta licitação;  
e) possuam sócio, administrador, gerente ou funcionário que seja servidor ou dirigente da 
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ. 
f) estrangeiras que não funcionem no País;  
g) quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 
8.666/93.  
 

2.2 - A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento. 
 

2.3. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração, apresentação de suas 
propostas, sendo que o Município de Paraíba do Sul não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 

2.4. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em órgão da 
imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada ou acompanhados dos originais para 
serem autenticados pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio, na própria sessão. 
2.5. Só terão direito de usar a palavra, rubricar as documentações, propostas, apresentar reclamações 
ou recursos e assinar as Atas os licitantes credenciados, junto ao Pregoeiro e os membros da Equipe 
de Apoio.  
 

2.6. É vedada a participação de empresas: 
 

2.6.1. Em processos de falência ou recuperação judicial, sob concurso de credores, em 
dissolução ou em liquidação;  
2.6.2. Que tenha(m) sido declarada(s) inidônea(s) pela Administração Pública e, caso 
participe do processo licitatório, estará (ao) sujeita(s) às penalidades previstas no Art. 
97, parágrafo Único da Lei Federal 8.666/93. 

  
III – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1 No dia, horário e local designados para recebimento dos envelopes, a Licitante deverá apresentar 
um representante para credenciamento, sendo recomendável sua presença com 15 (quinze) minutos 
de antecedência em relação ao horário previsto para a sua abertura da seguinte forma: 
 

3.1.1 - Se por seu titular, diretor, sócio ou gerente, munido de cópia do Estatuto Social, 
Contrato Social ou equivalente, devidamente registrado e que lhe confira poderes expressos 
para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, 
devendo identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento 
equivalente; 
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3.1.2 - Se por outra pessoa, devidamente munida por instrumento publico de 

procuração com firma reconhecida e específica, devidamente acompanhada da 

fotocópia do Contrato Social, Estatuto Social da empresa, ou equivalente, com poderes 
para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame em nome da representada, devendo identificar-se, exibindo a carteira de 
identidade ou outro documento equivalente. 
  
3.1.3 - As Empresas incursas na prerrogativa da Lei 123/2006 deverão apresentar declaração 
de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da preferência prevista 
no citado diploma legal, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo 

VI deste Edital (assinada pelo contador responsável e pelo (a) (s) 
(representante da Empresa), juntamente com este deverá apresentar Certidão da 

Junta Comercial comprobatório de seu enquadramento como ME ou EPP, conforme artigo 8º 

da DNRC n.º 103 de 30/04/2009, com data de emissão não superior a 90 dias 
consecutivos. 

3.1.4. Apresentar Declaração que Cumpre todos os Requisitos do Edital, 
conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital 
 

3.2. Todas as licitantes deverão apresentar ou assinar perante o Pregoeiro e Equipe de Apoio, antes 
da entrega dos envelopes, a Carta de Credenciamento e a Declaração– Anexos II e V, 
respectivamente. A ausência da declaração ou recusa em assiná-la, constitui motivo para a exclusão 
da Licitante do certame.  
3.3. Somente as Licitantes que atenderem aos requisitos do item 3.2. deste, terão poderes para 
formular verbalmente, na sessão, novas propostas e lances de preços, manifestarem após a declaração 
do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões do Pregoeiro, assinar 
a ata onde estará registrado o valor final decorrente dos lances e praticar todos os demais atos 
inerentes ao certame em nome da Proponente. 
 

A Licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á que tenha 
renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do Pregoeiro. 
 
 

3.4. Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será admitida a participação 
de outras Proponentes. 
  
IV. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  
4.1. As Proponentes deverão entregar o envelope proposta e o de documentação, devidamente 
fechados de forma indevassável, contendo as páginas numeradas, com os dizeres na parte externa e 
frontal: 
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NOME DA EMPRESA  

ENVELOPE Nº 01  
MUNICIPIO DE PARAÍBA DO SUL - RJ  

PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2019  
PROPOSTA DE PREÇOS 

 

NOME DA EMPRESA  
ENVELOPE Nº 02  

MUNICIPIO DE PARAÍBA DO SUL - RJ  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019  
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

  
V. DOS ENVELOPES “PROPOSTAS DE PREÇOS” 
 

5.1. No(s) Envelope(s) “Proposta(s) de Preços” constará a carta-proposta, contendo inclusive a 
indicação de apenas uma marca para cada item cotado, o preço por item, bem como, as condições de 
pagamento e o prazo de validade conforme Termo de Referência, parte integrante desse 
procedimento, a qual deverá ainda: 
 

5.1.1. Ser redigida, preferencialmente, em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado ou 
editorada por computador, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 
corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente 
datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal da Proponente, 
conforme Modelo constante no ANEXO VIII 
  
5.1.2. Indicar a razão social da Proponente, endereço completo (rua/avenida, número, bairro, 
cidade, CEP, UF) telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), mencionando o Banco, 
números da conta corrente e da Agência no qual serão depositados os pagamentos se a 
Licitante se sagrar vencedora do certame, bem como, a qualificação do representante da 
Licitante, para fins de assinatura do contrato, quando for o caso. 

 

5.1.3. A validade da proposta, a qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
data de abertura do envelope “proposta”. 

 

5.1.4. A proposta deverá constar como forma de pagamento o estipulado no termo de contrato. 
  

5.1.5. Ser apresentada sem emendas ou rasuras, com preços expressos em moeda corrente 
nacional, utilizando apenas duas casas decimais após a vírgula (Lei Federal nº 9.069/95), 
discriminados por item, em algarismo (unitário e total), deverá constar a marca do produto 
ofertado. No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou venham 
a incidir, tais como, fretes, impostos, taxas, encargos enfim, todos os custos diretos e indiretos 
necessários ao cumprimento do objeto ora licitado, inclusive os decorrentes de trocas dentro 
do prazo de garantia, se for o caso. 
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a) As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão 
verificadas quanto a erros, os quais serão corrigidos pelo Pregoeiro da forma seguinte: 
 

a1.) Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor 
por extenso; 

 

b) O valor da proposta será ajustado pelo Pregoeiro em conformidade com os procedimentos acima 
para correção de erros. O valor resultante constituirá o total a ser pago. 
 

   c) Caso a marca não seja expressa na Proposta, a mesma poderá ser informada, 
verbalmente, para o Pregoeiro durante a fase de julgamento. 

 

5.1.6 – A centésima parte do Real, denominada “centavos”, será escrita sob a forma decimal, 
precedida da vírgula que segue a unidade, nos termos da Lei 9.069, art. 1º, § 2º, de 29 de junho 
de 1995. 
 

5.2 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou incorretamente 
cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a 
esse ou a qualquer outro título, devendo os produtos serem entregues sem ônus adicionais. 
 

VI. DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
 

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis); 
 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição 
de participação. 
 

Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar será verificada. 
 
6.1. A licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE HABILITAÇÃO, a seguinte documentação, 
encaminhada através de Carta de Apresentação de Documentação, Anexo III: 
 

a.) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal (Alvará), se 
houver, relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 
e compatível com o objeto licitado; 
 

b.) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério 
da Fazenda; 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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c.) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão conjunta 
emitida relativa à Dívida Ativa da União e da Receita Federal, ambas da unidade da 
federação onde a empresa licitante tem a sua sede; 

   

d.) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através de Certidão expedida 
pela Secretaria da Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante 
tem sua sede; 

   

e.) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através de Certidão expedida 
pela Secretaria da Fazenda do Município ou equivalente onde a licitante tem sua sede; 

   

f.) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei;     

g) Certidão negativa da Justiça do Trabalho CNDT; 
 

h.) Certidão Negativa de pedido de Falência ou de Recuperação Judicial, expedido 
pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 90 
(noventa) dias corridos, ou seja, dentro do prazo de validade expresso na própria 
Certidão. 

 

6.2. – Os documentos extraídos por via INTERNET terão seus dados conferidos pela Equipe de Apoio 
perante o site correspondente, caso haja alguma dúvida. 
 

6.3. - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
 

6.4. - Se a documentação de habilitação não estiver de acordo com as exigências editalícias ou 
contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará a Proponente 
inabilitada. 
 

6.5. - Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão, exceto Regularidade Fiscal, a 
inabilitação do Proponente. As certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas 
com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias. 
 

VII. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 

7.1 - Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providência e de impugnar o Edital, aquele que 
não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão do Pregão. Cabendo ao Pregoeiro 
decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
  
7.2 – Acolhida a petição contra o Edital, será designada nova data para a realização do certame. 

 

VIII. DA SESSÃO DO PREGÃO 
 

8.1 - O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se a fase de credenciamento, conforme Item 3 
deste.  
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8.2 – Estando de posse da relação das Licitantes credenciadas, o Pregoeiro fará divulgação verbal 
dos interessados, sendo que, as Proponentes credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do 
pregão, dando-se início ao recebimento dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de 
Habilitação”. 
  
8.3 - Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, serão feitas as suas conferências, análise 
de suas conformidades com as exigências do Edital e posterior rubrica pelo Pregoeiro, Equipe de 
Apoio e Licitantes. 
  
8.4 - Cumprindo o Item 5.1, serão desclassificadas as propostas que: 
  
a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos; 

 

b) apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, excessivos ou 
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua 
viabilidade através de documentação comprovando que os custos são coerentes com os de mercado; 
 

c) apresentarem propostas alternativas, tendo como opção de preço ou marca, ou oferta de vantagem 
baseada na proposta das demais Licitantes. 
 

8.5 – Para fins de classificação das propostas, será considerado o preço por item. 
 

8.6 – O Pregoeiro procederá à classificação da proposta de menor preço por item, e aquelas que 
tenham valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço 
por item para participarem dos lances verbais. Na hipótese de haver propostas com o mesmo valor, 
estas serão consideradas uma única proposta. 
 

8.7 - Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no item 8.6, serão classificadas 
as propostas subsequentes que apresentarem os menores preços para o item, até o máximo de três, já 
incluída a de menor preço, qualquer que tenham sido os valores oferecidos. 
 

8.8 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas 
e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar n.º 123/2006, entendendo-
se por empate, neste caso, aquelas situações em que os lances verbais ofertados pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor 
preço item. Portanto, não havendo fases de lances, não haverá “Direito de Preferência”. 
 

8.9 - Para efeito do disposto no subitem 8.8 acima, ocorrendo o empate, serão adotados os 
seguintes procedimentos: 
 

8.9.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada de menor preço por item para determinação da 
ordem de oferta dos lances; 
 

8.9.2. - Não ocorrendo à apresentação da proposta da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem 8.9.1 acima, serão convocadas as remanescentes que porventura 
se enquadrem na hipótese do subitem 8.9 deste Edital, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 
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8.9.3. - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.8 acima, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar 
menor preço por item. 
8.9.4 - Na hipótese da não-ordenação das propostas nos termos previstos nos subitens 8.9 a 
8.9.3 acima, será considerado o valor apresentado pela proposta originalmente e menor preço. 

 

8.9.5 - O disposto nos subitens 8.9 a 8.9.4 acima somente se aplicará quando o menor preço 
por item inicial não tiver sido apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

  
8.10 – A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o que definirá a 
sequência dos lances seguintes. 
  
8.11 - O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor preço do item. 
 

8.12 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela apresentado, 
para efeito de ordenação das propostas. 
 

8.13 – O Pregoeiro poderá negociar com a Licitante excluída da participação dos lances verbais, na 
forma do item 8.11, caso a Proponente vencedora seja inabilitada, observada a ordem de classificação. 
 

8.14 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades cabíveis. 
 

8.15 – Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço e o valor estimado para a compra, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar 
diretamente com a Proponente para que seja obtido melhor preço.  
8.16 - Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo 
critério de menor preço. 
 

8.17 – O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira 
classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito. 
 

8.18 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pela 
Licitante que a tiver formulado. 
 

8.19 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a Proponente 
vencedora sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital pelo Pregoeiro. 
 

8.20 - Se a Proponente não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro negociará diretamente 
com a Licitante melhor classificada e, se a oferta for aceitável, examinará o seu envelope 
“Documentos de Habilitação”, sendo declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste 
Pregão. 
 

8.21 – Na ocorrência do disposto no item 8.17, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a 
Proponente para obtenção de menor preço por item. 
 

8.22 - Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes 
e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Licitantes Credenciados presentes e membros da 
Equipe de Apoio. Os envelopes das demais Proponentes, caso não haja recurso, serão devolvidos no 
final da sessão. 
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8.23 – A Licitante vencedora, no tempo fixado pelo Pregoeiro, deverá apresentar nova Proposta 
contendo os preços, unitário e global por item, obtidos através da negociação efetuada na fase de 
lances verbais. 
 

IX DOS RECURSOS 
 

9.1 - Declarada a vencedora, qualquer Licitante, desde que motivadamente e ao final da sessão, poderá 
manifestar imediatamente a intenção de recorrer, que será registrada resumidamente em ata, quando 
lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando 
as demais Licitantes desde logo intimadas para apresentar as contrarrazões, em igual prazo, que 
começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
A falta de manifestação importará a decadência do direito de recurso. 
 

9.2 - O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo, iniciando-se com a manifestação 
motivada do recorrente de sua intenção, devendo ocorrer imediatamente após a declaração do 
vencedor do certame, podendo ser formulado verbalmente na sessão ou por escrito, neste caso, deverá 
ser protocolizado e dirigido ao Senhor Prefeito Municipal, por intermédio do Pregoeiro, que prestará 
as informações no prazo de 01 (um) dia útil, cabendo ao Sr. Prefeito Municipal julgá-lo em igual 
prazo. 
 

9.3 - O acolhimento do recurso pelo Pregoeiro ou pela Autoridade Superior importará a invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 

9.4 - Afastado(s) o(s) recurso(s) pelo Pregoeiro ele procederá a adjudicação do objeto à Proponente 
vencedora. 
 

9.5 - Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente adjudicará o objeto à Licitante vencedora. 
 

9.6 - A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, 
através de comunicação por escrito ou via e-mail. 
  
X. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 

10.1 - No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, estiver 
de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos, e ofertar o menor preço Global. 
10.2 – O resultado do julgamento das propostas será disponibilizado aos interessados na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul – RJ, na sala da Comissão Permanente de Licitação sito à Rua Visconde 
da Paraíba, nº 11, Centro, Paraíba do Sul – RJ, para intimação e conhecimento dos interessados. 
  
XI – DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS 
  
10.1. Os produtos objeto desta licitação serão entregues no prazo de até 60 (sessenta) dias, após o 
recebimento das Ordens de Fornecimento, diretamente ao Município na Rua Visconde da Paraíba, nº 
11, Centro, Paraíba do Sul – RJ, no prédio da Prefeitura, ou onde a Administração necessariamente 
indicar, a qual deverá aceitá-los no ato da entrega, assinando o comprovante de entrega das 
mercadorias, para somente após, o licitante ter cumprido as suas obrigações e estar em condições de 
recebimento. 
 

XII. DO PAGAMENTO 
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12.1. O pagamento, desde que observadas pela contratada às exigências constantes neste edital, 
se dará integralmente em até 30 (trinta) dias após o efetivo fornecimento com a aceitação na Nota 
Fiscal Fatura respectiva. 
 

12.2. O preço contratado poderá ser revisto a título de reequilíbrio, uma vez demonstrado pela 
Contratada a variação do preço, o que poderá ocorrer somente após expirado o prazo de validade da 
proposta. 
 

12.3. A(s) nota(s) fiscal(ais), relativa(s) à(s) Ordem(ns) de Compra, serão conferidas imediatamente 
no ato da entrega da mercadoria. 
 

12.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada antes de paga ou relevada eventual multa que 
lhe tenha sido aplicada. 
  
XIII. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 

13.1 – As dotações orçamentárias destinadas ao pagamento do objeto licitado estão previstas e 
indicadas no orçamento vigente sob as rubricas: 
  
Secretaria  Fonte  Código Orçamentário  
Fundo Municipal de Saúde  Tesouro  04.01.04.122.0004.1.041.4.4.90.52 
Fundo Municipal de Saúde  Investimento  04.01.10.301.0038.1.001.4.4.90.52 

 
  
13. 2. Os recursos necessários aos pagamentos das despesas decorrentes desta licitação correrão a 
cargo dos recursos próprios do Município e de convênios. 
 

XIV. DAS OBRIGAÇÕES  
14.1. A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital: 
 

a) Após a homologação da licitação, comparecer para assinatura do Contrato, no prazo de até 
05 (cinco) dias, contados do recebimento da convocação formal, conforme o caso; 
 

b) Entregar os produtos, na forma do Edital, propostas e especificações destes constantes;  
 

c) A licitante vencedora fica obrigada à aceitar nas mesmas condições de fornecimento, 
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor total da adjudicação; 

 

d) Se a licitante vencedora, injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da 
feitura da nota de empenho, a sessão será retomada e, os demais licitantes serão chamados, na 
ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que 
o pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sujeitando-se o desistente às 
penalidades constantes neste edital; 

 

e) Ocorrendo a hipótese prevista na letra anterior, a sessão do Pregão será retomada. 
 

XV. DO CONTRATO E DAS PENALIDADES  
15.1. Quem, convocado 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, ficará impedido de licitar e contratar com 
a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de 
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cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º, da Lei 10.520/2002, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais 
cominações legais.” 
 

15.2 – O atraso injustificado na entrega dos produtos sujeitará à adjudicatária a multa de mora, sem 
prejuízo das demais sanções. 
 

15.2.1. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do 
descumprimento contratual: 
 

15.2.2. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou 
por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º 
(trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato, por ocorrência. 
 

15.2.3. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou 
legal, com a possível rescisão contratual. 
 

15.2.4. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese da 
CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, 
bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando a 
CONTRATANTE, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da 
autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

 

15.3. A Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar à proponente vencedora as seguintes 
sanções: 
 

a) Advertência pelo atraso injustificado na entrega dos produtos; 
 

b) Multa na forma prevista no item 15.2; 
 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, pela inexecução parcial da entrega; 
 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública pelo tempo que 
perdurar os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da contratada e após 
ressarcido os prejuízos resultantes, para a Administração pela inexecução total da entrega; 
 

e) A sanção prevista na alínea “d” é de competência exclusiva da Secretária Municipal de Saúde, depois 
de facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 
vista. 
 

XVI. DA HOMOLOGAÇÃO 
 

16.1. Após a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro, e a vista do relatório de julgamento, 
o Prefeito Municipal de Paraíba do Sul efetivará juízo de conveniência acerca do procedimento 
licitatório, podendo homologar o certame, ou se for o caso, mediante decisão fundamentada poderá 
revogar a licitação; 
 

16.2. A decisão da autoridade competente será afixada em mural das Publicações da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul; 
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16.3. A recusa injustificada do adjudicatário em entregar o objeto no prazo fixado no contrato 
caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas em 
lei, exceção feita aos licitantes remanescentes que se negarem a aceitar a contratação.  
 

XVII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

17.1. É facultado ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
 

17.2. Fica assegurado ao Prefeito Municipal mediante justificativa motivada o direito de, a qualquer 
tempo e no interesse da Administração, anular a presente licitação ou revogar no todo ou em parte. 
 

17.3. Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 

17.4. Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
17.5. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto ora licitado. 
 

17.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul. 
  
17.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da 
Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta: 
  

17.7.1. Exigências formais não essenciais são aquelas cujo descumprimento não acarrete 
irregularidade no procedimento, em termos de processualização, bem como, não importem 
em vantagem a um ou mais Licitantes em detrimento dos demais. 

 

17.8. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato ou instrumento 
equivalente. 
 

17.9. A Administração poderá, até a assinatura da Ordem de Compra, inabilitar licitante, por despacho 
fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, 
se vier a ter conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação 
que desabone a habilitação jurídica, as qualificações técnica e econômico-financeira e a regularidade 
fiscal da Licitante. Neste caso, o Pregoeiro convocará os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, restabelecendo a sessão para negociar diretamente com a Proponente melhor 
classificada e posterior abertura do seu envelope “Documentos de Habilitação”, sendo declarada 
vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão, podendo apresentar o(s) documento(s) que 
vencer (em) seu prazo de validade após o julgamento da licitação. 
17.10. É de responsabilidade da Licitante o acompanhamento do processo na Comissão Permanente 
de Licitações desta Prefeitura no endereço anteriormente mencionado até a data da realização da 
sessão pública de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”. 
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17.11 – A ausência do representante da empresa em qualquer fase do Pregão implica aceitação 
dos fatos que ocorrerem durante sua ausência. 
  
17.12 – Uma empresa não pode ser representada por mais de uma pessoa e uma pessoa não pode 
representar mais de uma empresa. 
  
17.13. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço citado 
no preâmbulo desse Edital ou pelo tele fax (0xx24) 2263 – 1052 das 8:30h às 18:00h, de segunda a 
sexta-feira, em dias de expediente da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura, até 02 
(dois) dias úteis imediatamente anteriores à data de julgamento dessa licitação. 
  
17.14. Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente o de 
Paraíba do Sul - Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro. 
  
 
Paraíba do Sul, 16 dias do mês de abril de 2019. 
 
 
 
 
 
 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 

FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANA 

Pregoeiro 

 
 
 

VISTO: 
 
 
_____________________________ 

Procuradoria Jurídica 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2019 

Processo Licitatório n.º 029/2019 

 

1. INTRODUÇÃO: 
 

Aquisição de Ambulância Tipo A, conforme Termo de Compromisso nº 3303701712251945807. 
  
2. DO OBJETO: 

 

2.1. Objeto da presente competição é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para a 
Aquisição de Ambulância Tipo A, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
– Fundo Municipal de Saúde - FMS, os quais devem obedecer ao seguinte item com as 
especificações no anexo I ao termo de referência 
 

3. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, QUANTIDADE E VALOR ESTIMADO: 
 

Item Quant. Especificação do Material ou Serviço Valor Unit. Valor Total 

1 1 

Ambulância Tipo A, com as seguintes 
especificações mínimas: Zero km, novo, 
ano/modelo 2018/2019, capacidade para 05 
passageiros, sendo 04 sentados e 01 na 
maca retrátil, maca com rodas, 
confeccionada em alumínio tubular, 
espessura de 1/8 por 25,4 de diâmetro, 
fixados em alumínio injetado, mecanismo 
que retrai a maca, respeita as normas de 
fabricação ABNT. Chapa em aço na 
divisória paciente cabine do motorista, vão 
paciente em chapa de aço, motor com 
potência mínima de 1.4 a partir de 85cv, 
biocombustível, 03 portas, sendo portas 
traseiras assimétricas, janela lateral direita 
e vidros traseiros – padrão ambulância, ar 
condicionado de fábrica, direção 
hidráulica, travas elétricas, vidro elétrico 
dianteiro, rodas em aço estampado a partir 
de 5.5 x 14” + pneus 175/70 R14, equipado 
com componentes de segurança 
obrigatórios, pintura sólida, transmissão 
manual de no mínimo 5 velocidades, 
tapetes, protetor de cárter, grafismo padrão 

R$ 99.133,33 R$ 99.133,33 
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ambulância, suportes para soro, suporte 
para cilindro de oxigênio, sinalizador 
óptico e acústico, equipamento de 
comunicação. 

VALOR TOTAL R$ 99.133,33 

  
 

4. JUSTIFICATIVA:  
4.1. A presente aquisição se faz necessária em razão da grande demanda de usuários, munícipes 

que necessitam do serviço de transportes assistenciais, considerando que o município atualmente 

detém número insuficiente de veículos tipo ambulância para atender toda a sua área urbana e rural, 

pois recentemente alguns veículos tiveram que ser retirados de circulação, devido ao seu mau 

estado de conservação e funcionamento. Desta forma, a utilização do veículo, objeto da presente 

licitação, se dará para suprir parte da demanda de atendimentos emergenciais.  
  
5. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS  
5.1. Só serão aceitos os fornecimentos de equipamentos e materiais permanentes que estiverem 
de acordo com as especificações exigidas, estando sua aceitação condicionada à devida 
fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos produtos cujas condições de 
armazenamento e transporte não sejam satisfatórias. 
  
6. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO  
6.1. A Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde - FMS é o órgão responsável 
pela fiscalização do contrato no que compete ao fornecimento dos equipamentos e materiais 
permanentes, observando todos os aspectos contratados (prazo de entrega, local de entrega, 
observância acerca da qualidade e marca dos produtos adquiridos, manutenção da relação inicial 
entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do 
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato). 
  
7. PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  
7.1. O contrato terá o prazo de validade do período entre a sua assinatura até 31/12/2019, podendo 
ser prorrogado na forma da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

 
8. DA ENTREGA DOS PRODUTOS  
8.1. Os produtos deverão ser entregues no prazo de até 60 (sessenta) dias, após o recebimento das 
Ordens de Fornecimento, no Órgão Municipal indicado, de segunda a sexta feira, das 08:30 às 
18:00 horas, não se responsabilizando por entregas fora destes horários e dias. As despesas com 
transporte, fretes, bem como qualquer outro relacionado à entrega do produto é de total 
responsabilidade da contratada. 
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8.2. Caso detecte alguma falha no fornecimento, em desconformidade com o contrato, a 
contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo de 01 (um) dia, sem prejuízo das 
sanções previstas. 
  
9. DO PAGAMENTO 

O pagamento, desde que observadas pela contratada as exigências constantes neste edital, se dará 
integralmente em até 30 (trinta) dias após o efetivo fornecimento com a aceitação na Nota Fiscal 
Fatura respectiva.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: A Nota Fiscal/Fatura. Deverá ser emitida em nome de: 
 
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAÍBA DO SUL – RJ 

-Avenida Prefeito Bento Gonçalves Pereira, nº 410 

-Bairro Palhas 
-CEP: 25 850-000 

-CNPJ: 22.959.877/0001-47 

-Inscrição Estadual: Isento 

-PARAÍBA DO SUL/RJ 

 
Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a 
partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. No caso de aplicação de alguma 
multa o pagamento ficará sobrestado até a integral quitação da mesma. A contratante poderá, se assim 
entender, descontar o valor de multas por ventura aplicadas, em quaisquer pagamentos que realizar à 
contratada. 
  
10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Secretaria  Fonte  Código Orçamentário  
Fundo Municipal de Saúde  Tesouro  04.01.04.122.0004.1.041.4.4.90.52 
Fundo Municipal de Saúde  Investimento  04.01.10.301.0038.1.001.4.4.90.52 
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ANEXO II (FORA DOS ENVELOPES) 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2019 

Processo Licitatório n.º 029/2019 

 

À 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro, Paraíba do Sul – RJ.  
PREGÃO N.º 028/2019 
 
 
Assunto: Credenciamento 

 
 
Na qualidade de responsável legal pela empresa ____________________________, inscrita no CNPJ 
sob o nº ___________________ credenciamos o Sr._____________________________, portador da 
carteira de identidade nº ________________ e do CPF(MF) nº ______________________, para nos 
representar na licitação em referência, com poderes para formular ofertas, lances de preço, recorrer, 
renunciar a recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada. 
 
  
Local e data. 
 
 
Carimbo, nome e assinatura do responsável legal. 
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ANEXO III (ENVELOPE DE HABILITAÇÃO) 
 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2019_ 

Processo Licitatório n.º 029/2019 

 

Local e Data: 
 

 

À 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. 
Assunto: Edital - PREGÃO n.º 028/2019 

A/C: Comissão Permanente de Licitação 

 

Após o exame dos termos e condições do Instrumento Convocatório da Licitação modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2019, bem como de seus Anexos, partes integrantes e 
complementares do mesmo, propomos a entrega do(s) produto(s), objeto da referida licitação, sob 
nossa exclusiva responsabilidade. 
 
  
Para tal fim, apresentamos os documentos de Habilitação como exigidos no referido Edital. 
 
 
Nome e assinatura da proponente. 
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ANEXO IV (FORA DOS ENVELOPES) 
 

DECLARAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2019 

Processo Licitatório n.º 029/2019 
 

 

A empresa...............................................  , inscrita  no CNPJ (M.F.) sob o  nº.................... ,
sediada à  Rua/Avenida ..............nº ..............,  Setor/Bairro.......... ,  na  cidade de  ............. 
Estado de .............. , DECLARA, sob as penas cabíveis que possui todos os requisitos 

exigidos no Edital de Pregão Presencial  nº. 028/2019, objeto do Processo nº
029/2019, para a habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, técnica, econômico-
financeira e regularidade fiscal, DECLARANDO ainda, estar ciente que a falta de atendimento a 
qualquer exigência para habilitação constante do Edital, ensejará aplicação de penalidade a 
Declarante. 
 
 
Município, 00/00/2019 
 
 
Nome da Empresa do Representante Legal e Assinatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS.: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da Sessão, antes e 
separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e Habilitação) 
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ANEXO V (FORA DOS ENVELOPES) 
 

DECLARAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2019 

Processo Licitatório n.º 029/2019 

 

Em atendimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, e ainda ao item 6.1., 
alínea “i”, declaramos que a empresa _________________________________, CNPJ nº 
_________________________________, não emprega menor 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 dos 14 (quatorze) anos. Local, ____de ___________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

______________________ 

Assinatura e Carimbo 

(representante legal) 
 
 
 
 
 
 
OBS.: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da Sessão, antes e 
separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e Habilitação) 
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ANEXO VI (FORA DOS ENVELOPES) 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 028/2019 Processo Licitatório n.º 029/2019 

 
 
 
 
A empresa_____________________________________________________________, Inscrita no 
CNPJ sob o nº _________________________________, por intermédio de seu representante legal 
ou credenciado Sr(a).________________________________________________________, 
portador do Documento de Identidade nº _______________________________ e inscrito no CPF 
sob o nº ________________________________, DECLARA, sob as sanções administrativas 
cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 
 

(        ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, 
de14/12/2006; 
  
(    ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 
123, de 14/12/2006. 
  
Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas 
no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
  
________________, ____ de ___________ de 2019. 
 
 
_______________________________________ assinatura do responsável 
pela empresa 

 

1 ) Assinalar com um “X” a condição da empresa.  
2) Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes referidos nos “itens IV e V” por ocasião 
do credenciamento e estar devidamente assinada pelo contador. 
 
 
OBS.: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da Sessão, antes e 
separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas 
empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido 
previsto Lei Complementar nº 123/2006 anexando também a Certidão da Junta Comercial 
comprobatório de seu enquadramento como ME ou EPP, conforme artigo 8º da DNRC n.º 103 
de 30/04/2009, com data de emissão não superior a 90 dias consecutivos. 
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ANEXO VII 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2019 

Processo Licitatório n.º 029/2019 

 

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
AMBULÂNCIA TIPO A QUE CELEBRAM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, RJ, E A EMPRESA 
_________________”. 

 

I – PREÂMBULO 

 Equisitos de 
1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, através do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE - FMS, inscrito no CNPJ(MF) sob o n.º 22.959.877/0001-47, neste ato representado seu 
Prefeito Municipal, ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, brasileiro, casado, Médico, inscrito no 
CPF/MF N° ___.___.___-__, RG ____ -  SSP/___, residente e domiciliado nesta cidade, daqui por 
diante denominado simplesmente CONTRATANTE;  
 
1.2 – A empresa ______________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º _______________, estabelecida 
à____________________ n.º _______, Bairro______________, na cidade de 
_________________________, Estado de ________________neste ato representada por 
________________________, _______________ ,__________________, profissão, portador(a) da 
CI RG n.º____________________ SSP/ ____, e CPF n.º __________, residente e domiciliado na 
_______________________, Bairro ______________________ na cidade de 
___________________,Estado de _______________, doravante denominada CONTRATADA. 
 
II – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
  
2.1 – O presente contrato é originário da Licitação Modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 
028/2019 e tem sua fundamentação na Lei n.° 10.520/02 pelo Decreto Municipal n.º1.472/2017, e 
subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e pelas disposições deste Edital e seus Anexos, 
conforme Proposta de Aquisição do Ministério da Saúde nº _________________________. 
  
III – DO LOCAL E DATA 
  
Lavrado e assinado aos_________ dias do mês de __________ do ano de dois mil e dezenove, na 
sede da PREFEITURA DE PARAÍBA DO SUL – Rio de Janeiro.  
 
IV – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
  
4.1 – Constitui-se objeto deste instrumento de contrato, a aquisição de AQUISIÇÃO DE 
AMBULÂNCIA TIPO A, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, para atender aos Munícipes, em conformidade com as especificações 
constantes no Anexo I do edital de licitação decorrente do Procedimento Licitatório n.º ___/2019, 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2019.  
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4.2. O instrumento editalício do processo licitatório supracitado, seus anexos e proposta 
comercial apresentada são partes integrantes do presente instrumento de contrato como se aqui 
transcritos estivessem. 
  
V – CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DA COMPRA  
 
5.1 - A CONTRATADA se obriga a entregar o(s) equipamento(s) e materiais (ais) Permanentes 
descritos(s) na clausula precedente, mediante a ordem de compra expedida pela Secretaria Municipal 
de Saúde de Paraíba do Sul, entregando-o(s) a suas expensas na cidade de Paraíba do Sul – Rio de 
Janeiro. 
  
5.2 – Nenhum material será entregue sem autorização da Administração Municipal de Paraíba do Sul, 
responsabilizando-se a CONTRATADA pela entrega irregular. 
  
5.3 - A CONTRATADA é obrigada a atender a solicitação da PREFEITURA, imediatamente após 
recebimento desta, ficando sujeita as penalidades e multas na cláusula oitava, caso não atenda. 
  
5.4 – A CONTRATADA não poderá transferir a responsabilidade da entrega. 
 

VI – CLAUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 

6.1. O preço do(s) produto(s) objeto do presente é fixado globalmente em R$ ___________ 
(___________), representado(s) pelo(s) seguinte(s) Item(s) e valores: 
 
 

VII – CLAUSULA QUARTA – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 
  
7.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Secretaria 
da Fazenda da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, por processo legal, após a comprovação da 
entrega do objeto licitado nas condições exigidas, mediante atestação do Órgão Municipal respectivo 
e apresentação dos documentos fiscais devidos, no prazo de até 30 (trinta) dias. 
  
7.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado 
a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
  
7.3. No caso de aplicação de alguma multa o pagamento ficará sobrestado até a integral quitação da 
mesma. 
  
VIII – CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE. 
  
8.1. O preço contratado não poderá ser reajustado e, sim, reequilibrado uma vez demonstrado pela 
Contratada a variação do preço, o que poderá ocorrer somente depois de expirado o prazo de validade 
da proposta. 
  
IX – CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE ENTREGA 
  
9.1 – O(s) produto(s) constante(s) do objeto deste instrumento de contrato será(ão) entregue na sede 
da Prefeitura Municipal no prazo de até 60 (sessenta) dias, após o recebimento das Ordens de 
Fornecimento, observando-se os quantitativos descritos nas respectivas Ordens. 
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X – CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS 
  
10.1 – As dotações orçamentárias destinadas ao pagamento do objeto licitado estão previstas e 
indicadas no orçamento vigente sob as rubricas: 
  
Secretaria  Fonte  Código Orçamentário  
Fundo Municipal de Saúde  Tesouro  04.01.04.122.0004.1.041.4.4.90.52 
Fundo Municipal de Saúde  Investimento  04.01.10.301.0038.1.001.4.4.90.52 

 
XI – CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES: 

 

11.1. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO  
11.1.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE se 
obriga: 
 
a) Efetuar o pagamento na forma convencionada na Cláusula Quinta do presente instrumento, 
dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades previstas; 
 
b) Acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto deste instrumento, em conformidade com a proposta 
e resultado do pregão, devendo anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas, 
promovendo o recebimento provisório e definitivo dos produtos. 
 
c) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados no 
cumprimento da obrigação ora ajustada. 
 

11.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
  
11.2.1. Para fornecimento dos produtos objeto deste Contrato, a CONTRATADA se obriga a: 
 

a) Obedecer a todas as condições especificadas neste edital. O não atendimento a esta condição 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o licitante às penalidades 
previstas neste Edital. 
  
b) Fornecer os produtos sob os preços ofertados através dos lances registrados em ata, nas 
especificações, marcas e modelos indicados em sua proposta, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 
após o recebimento da ordem de fornecimento. 
 

c) Fornecer à Prefeitura as competentes notas fiscais referentes ao fornecimento efetuado em 
conformidade com as solicitações (Ordens de Fornecimento) discriminando cada item e seu 
respectivo valor, acompanhada das certidões do INSS e FGTS. 
 
d) Substituir os produtos dentro do prazo de 01 (um) dia caso se detecte defeito ou irregularidade 
qualquer. 
 

e) Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas, tais como fretes, com 
as pessoas envolvidas na execução do fornecimento, que não terão qualquer vínculo empregatício 
com a licitadora; 
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f) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados 
venham causar ao patrimônio da Prefeitura ou a terceiros, quando da execução do fornecimento, 
objeto deste instrumento, ou em razão de má qualidade dos produtos fornecidos; 
 

g) Receber via fax ou e-mail as Ordens de Fornecimento. 
 

h) Efetuar a entrega integral dos produtos nos locais a serem indicados, das 08:30 às 18:00, de 
segunda a sexta feira, a cada emissão de Ordem de Fornecimento. 
  
i) Acatar as Ordens de Fornecimento independentemente de seu quantitativo. 
  
j) Manter os preços ofertados durante o prazo da validade da proposta, que não poderá ser inferior a 
60 (sessenta) dias. 
  
k) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e quantificação exigidas na licitação. 
  
l) Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões até o limite fixado no § 1º do 
art. 65 da Lei 8.666/93. 
 

11.3 DAS PENALIDADES E MULTAS 
 
11.3.1 – O atraso injustificado na entrega dos bens sujeitará à adjudicatária a multa de mora, sem 
prejuízo das demais sanções. 
  
11.3.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do 
descumprimento contratual: 
 
 

11.3.2.1. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por 
dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, 
calculados sobre o valor do contrato, por ocorrência. 
  
11.3.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 
dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a 
possível rescisão contratual. 
 
11.3.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese da CONTRATADA, 
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais 
casos de descumprimento contratual, quando a CONTRATANTE, em face da menor 
gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual 
da multa a ser aplicada. 

 
11.3.3. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 
pagamentos devidos pela CONTRATANTE. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá 
ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da aplicação da 
sanção. 
  
11.3.4 - A aplicação das multas independerá de qualquer interpretação Administrativa, notificação ou 
protesto judicial sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa; 
  
11.3.5 – As multas e demais penalidades aqui prescritas serão aplicadas sem prejuízos das ações 
cíveis ou penais cabíveis ou de processo administrativo; 
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11.3.6 – Da pena de multa caberá recurso interposto junto ao Prefeito Municipal, obedecendo ao 
prazo da notificação, o qual deverá ser entregue na Secretaria de Administração. 
 
11.3.7 – A reincidência da empresa na prática de atos sujeitos à notificação de multa dará motivo a 
declaração de inidoneidade e impedimento de licitar a Prefeitura pelo período de 02 (dois) anos; 
  
XII – CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
 

12.1 – O MUNICÍPIO poderá declarar rescindido o presente contrato, por motivo de: 
 

12.1.1 – A CONTRATADA não cumprir as disposições contratuais; 
 

12.1.2 – Atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega do(s) produto(s); 
  
12.1.3 – Sub-contratação total ou parcial do objeto do presente; 
  
12.1.4 – A entrega do(s) produto(s) sem a ordem(ens) de compra(s) do órgão 
encarregado do controle, com o respectivo visto da autoridade competente para 
autorização da Empresa; 
 

12.1.5 – Dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários ou responsáveis; 
  
12.1.6 – Decretação de falência da Empresa ou a instauração de insolvência civil dos 
proprietários; 
  
12.1.7 – Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificados e homologados pelo Prefeito Municipal;  

 

12.2 – A CONTRATADA poderá declarar rescindido o presente contrato por motivo de: 
 

12.2.1 – Atraso no pagamento da(s) fatura(s);  
12.2.2 – A rescisão poderá ser feita por acordo entre as partes, ou judiciais nos termos 
da legislação. 
 

  
XIII – CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
  
13.1 – O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pelo MUNICÍPIO, ou por acordo, na 
forma da Lei; 
  
13.1.2 – As alterações serão processadas através de Termo Aditivo, nos limites permitidos em Lei. 
 
XIV – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 
  
14.1 – A fiscalização da entrega ficará a cargo da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde-
FMS ou outro órgão por este indicado. 
 
XV – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA INADIMPLÊNCIA 
  
15.1 – Aplica-se no caso de inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos sociais, 
fiscais e comerciais o disposto no artigo 71, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações. 
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XVI – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

16.1. O contrato terá início em ___/___/_____ e findará em 31/12/2019, podendo ser prorrogado em 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93. 

 
XVII – CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CONDICIONAMENTO ESPECIAL: 
17.1. O CONTRATANTE adquirirá os produtos referidos neste contrato nos quantitativos que se 
fizerem necessários, não sendo obrigado a adquirir todas as quantidades neste referidas. 
  
17.2. As aquisições dos produtos serão de forma parcela, de conformidade com as necessidades do 
CONTRATANTE. 
  
17.3. Se ao final do contrato não forem adquiridos todos os quantitativos contratados, resolve o 
contrato pelos quantitativos já adquiridos. 
  
17.4. Não é permitida a aquisição dos produtos em quantitativos superiores aos relacionados neste 
contrato. 
  
17.5. Para o fornecimento dos produtos, considera-se item por item. 
  
XVIII- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO  
18.1. O presente instrumento será publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal, o que 
poderá se dar por resumo. 
  
XIX – CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO  
19.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro com renúncia de qualquer 
outra, por mais privilegiada que seja para dirimir as causas resultantes deste instrumento. 
 
19.2 – As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do contrato, firmando-o em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo identificam e 
assinam. 
  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro, aos .....dias do 

mês de.........do ano de 2019. 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL 

Alessandro Cronge Bouzada 

Prefeito Municipal 
 

 

_______________________________ 

Contratada 

T E S T E M U N H A S  
NOME:                                                                    NOME:  
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CPF:                                                                       CPF: 

  
 

 
ANEXO VIII 

 

MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL PROPOSTA 
COMERCIAL 

 

À 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 
 

Proposta comercial para o Pregão Nº 028/2019, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 
TIPO A, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
conforme especificados no Termo de Referência – Anexo I, parte integrante do presente Edital, 
conforme Termo de Compromisso nº 3303701712251945807, segundo às condições e 
especificações constantes deste Edital e de seus Anexos. 
 

Razão Social: ______________________________________ 
CNPJ: __________________________________ 
Endereço: _________________________________________________ 
Telefone/fax: ______________________________________ 
E-mail: ____________________________________ 
 

Item Descrição Qt. MARCA Unid. Preço Unit TOTAL 

       

 
a) Declaro que nos preços propostos, encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, 

frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento 
do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste Edital e seus 
Anexos. 
 

b) A validade dos preços e condições desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de 
abertura da Sessão de Julgamento do referido Pregão Presencial 

 
c) O prazo de garantia dos produtos é de ________________. 

 
Local e Data. 
 
_________________________________ 
Assinatura Identificável 
(nome do representante da empresa) 
Razão Social 
CNPJ 


