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PREÂMBULO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, por intermédio do seu pregoeiro designado pela Portaria nº 006/2016, do dia 

04 de janeiro de 2016, e equipe de apoio, torna público, para ciência dos interessados, que às 10h00 do dia 03 de 

agosto de 2016, ou caso não haja expediente nesta data, no primeiro dia útil subsequente, realizará a licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (TIPO A) SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE. Consoante ao Decreto Municipal nº 040/2013, a Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 e 

subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, atualizada, bem como, Decreto Federal nº 3.555/2000. As empresas 

interessadas poderão obter o Edital diretamente na sala da comissão mediante a entrega de um CD ou pen drive, 

situada na Praça Agamenon Magalhães, s/n – Centro – Paulista/PE, no horário das 08h00 às 13h00, de segunda a 

sexta-feira. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (TIPO A) 

SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

1.2. Integram o presente instrumento convocatório, como anexos, os seguintes documentos: 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.  

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE. 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES. 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. 

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO. 

 

1.3. A descrição detalhada contendo as especificações e condições da prestação dos serviços a serem contratados 

estão discriminadas nos anexos deste instrumento convocatório que deverão ser estritamente observados pelas 

licitantes, quando da elaboração de suas propostas. 
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2. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 

2.1. Somente a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA PREGÃO está autorizada a prestar oficialmente 

informações ou esclarecimentos a respeito deste Pregão. As eventuais informações de outras fontes não serão 

consideradas como oficiais; 

 

2.2. Os interessados que desejarem maiores esclarecimentos acerca da presente licitação poderão endereçar 

solicitação por escrito à CPL PREGÃO, situada na Praça Agamenon Magalhães, s/n – Centro Paulista-PE, no horário das 

08h00 às 13h00, de 2ª feira a 6ª feira, em até 02 (dois) dias úteis antes da data para abertura do certame, tendo a 

administração 02 (dois) dias úteis para responder; 

 

2.3. A solicitação de informações não motivará prorrogação da data de licitação, salvo se, a juízo da COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA PREGÃO forem substanciais. Neste caso, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO reabrirá o prazo 

de 08 (oito) dias úteis entre a comunicação aos interessados e a data de recebimento dos envelopes; 

 

2.4. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO não assume responsabilidade alguma relacionada com proposta de licitantes que não 

obtiveram este Edital e seus Anexos diretamente com a Comissão de Licitação. Em consequência, não serão aceitos 

protestos ou reclamações de licitantes em relação a tais documentos e suas emendas, se houver.   

 

3. DO VALOR ESTIMADO 

 

3.1. O valor máximo admitido para a presente contratação é de R$ 593.640,00 (quinhentos e noventa e três mil 

seiscentos e quarenta reais). 

 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária, prevista no orçamento 

da Secretaria de Saúde do Município do Paulista, para o exercício de 2016, na classificação abaixo: 

 SECRETARIA DE SAÚDE DO PAULISTA 

4230 - MANTER E QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA PRÉ- HOSPITALAR 

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

FONTE: 20300 - SUS 
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5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO 

 

5.1. Poderão participar da presente licitação, pessoas jurídicas, do ramo pertinente ao objeto desta licitação e que 

comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos neste PREGÃO PRESENCIAL. 

 

5.2. É vedada, na presente licitação, a participação de: 

 

5.2.1. Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pela Prefeitura Municipal do Paulista. 

5.2.2. Empresas cujos dirigentes, sócios ou gerentes tenham qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal 

do Paulista, respeitando o disposto no inciso III, do artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, 

e Pessoas Jurídicas das quais participem membros, servidores ou servidores a disposição desta Prefeitura Municipal do 

Paulista como sócios, gerentes ou diretores. 

5.2.3. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

5.3. As empresas participantes poderão ser representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais 

munidos de instrumento de mandato com poderes específicos para a prática de quaisquer atos deste procedimento 

licitatório, inclusive o poder de interposição de recurso e desistência expressa dos mesmos e, ainda, poderes 

expressos para assinatura de Contratos; 

 

5.4. A legitimidade da representação será demonstrada por um dos seguintes documentos, em original ou cópia 

autenticada, no seu prazo de validade e na abrangência do seu objeto, acompanhados de cédula de identidade ou 

outro documento de identificação de Fé Pública do representante: 

 

5.4.1. Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro 

comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no cartório 

de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura, devidamente atestada sua autenticidade; 

5.4.2. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração, público ou particular, com firma reconhecida do qual 

constem poderes específicos para firmar declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 

correspondente documento, que comprove os poderes do mandante para outorga; 
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6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

6.1. Os envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA DE PREÇOS serão recebidos no endereço 

mencionado no preâmbulo deste Edital, em sessão pública de processamento do PREGÃO PRESENCIAL, após o 

credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 

 

6.2. As propostas de preços e os documentos de habilitação deverão ser apresentados em dois envelopes fechados, 

contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA – CPL PREGÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (TIPO A) SEM CONDUTOR, PARA ATENDER 

AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

[Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA – CPL PREGÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (TIPO A) SEM CONDUTOR, PARA ATENDER 

AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

[Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

7. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

7.1. O licitante deverá apresentar Declaração de cumprimento das condições de Habilitação, conforme modelo 

constante no ANEXO II deste Edital. 
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8. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 01) 

 

8.1. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser apresentada em uma via, na língua portuguesa, datilografada ou impressa, 

sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em papel timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada 

e assinada pelo representante legal da licitante na última página e rubricadas nas demais. 

 

8.2. A proposta deverá conter preço unitário e total fixo, reajustável em moeda corrente nacional, com todos os custos 

incidentes, tais como: despesas decorrentes de impostos, taxas, seguros, contribuições e obrigações sociais, 

trabalhistas, previdenciárias, demais encargos cabíveis e outros. 

 

8.3. As propostas apresentadas terão validade mínima de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura do 

certame.  

 

8.4. Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade fica estabelecido que este prazo seja o estipulado no 

termo de referência. 

 

8.5. A proposta deverá conter nome, identidade, CPF, profissão e endereço do representante legal da empresa que 

assinará o Contrato, na hipótese de vencedora do certame. 

 

9. DOS PREÇOS  

 

9.1. Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado, ou com preços manifestamente inexequíveis, podendo para tanto, exigir-se 

por ocasião da análise de preços, a demonstração da viabilidade dos mesmos, através de documentação que 

comprove que os custos são coerentes com os de mercado: 

 

9.2. Também será considerada manifestamente inexequível a proposta que não atender ao disposto no artigo 48, § 1º, 

da Lei nº 8.666/93. 

 

9.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

9.4. Para cada licitante só será admitida uma única proposta de preço, sob pena de desclassificação. 
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9.5. Em nenhuma hipótese, o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às características técnicas, 

prazos, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe modificação dos seus termos originais, 

ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão analisadas pelo Pregoeiro. 

 

9.6. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião 

de abertura do envelope “Proposta de Preços” e com poderes para esse fim, sendo desclassificado o licitante que não 

satisfizer tal exigência. 

 

9.7. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aquelas constantes dos documentos 

apresentados dentro do Envelope nº 02 –“Documentos de Habilitação”. 

 

9.8. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste 

Edital e nos seus Anexos. 

 

9.9. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou 

seja, no mínimo 90 (noventa) dias, e caso persista o interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, este poderá 

solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo. 

 

10. DA ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

10.1. O licitante classificado, provisoriamente, em primeiro lugar deverá adequar sua proposta ao seu lance ou 

negociação, no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, contados, da data da realização do pregão. A não 

apresentação ensejará aplicação das penalidades legalmente previstas, bem como na sua desclassificação. 

 

10.2. A adequação da proposta deverá atender a todos os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório. 

 

11. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 

11.1. O ENVELOPE “02” (Documentos de habilitação) deverá conter em uma única via os documentos abaixo 

relacionados, para habilitação legal, os quais poderão ser apresentados em original, cópia autenticada por cartório ou 

publicação na imprensa oficial, ou ainda, serem autenticadas por membro da CPL. Neste caso, as fotocópias deverão 

vir acompanhadas dos originais e apresentadas à comissão de PREGÃO da PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA para a 

necessária autenticação. SÓ SERÃO ACEITAS CÓPIAS LEGÍVEIS (não será aceita cópia em papel FAX). 
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11.2. Todas as folhas dos documentos constantes dos envelopes deverão ser rubricadas da primeira à última folha, 

preferencialmente numeradas, na ordem solicitada, de modo a refletir o seu número exato. 

 

11.3. Os documentos emitidos via internet por órgão ou entidades públicas e suas cópias reprográficas dispensam a 

necessidade de autenticações e, em caso de deficiência nas informações constantes no documento apresentado, os 

mesmos poderão ser obtidos via internet durante a sessão. A administração não se responsabilizará pela eventual 

indisponibilidade dos meios. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados 

pela verificação, o licitante será inabilitado. 

 

11.4. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

11.4.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual, manifesto de acordo com o objeto do certame. 

11.4.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor devidamente registrado com objeto social 

expressamente pertinente ao objeto do certame e, em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de 

sociedades por ações, seu ato constitutivo, estatuto ser também acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores.  

11.4.2.1. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

 

11.5. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO FISCAL 

 

11.5.1. Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

11.5.2. Certidão que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Dívida Ativa da 

União, unificada ou não) dentro do prazo de validade. 

11.5.3. Certidão que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

dentro do prazo de validade. 

11.5.4. Certidão que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

dentro do prazo de validade. 

11.5.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa de Débito – CND). 

11.5.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de 

Regularidade do FGTS – CRF). 

11.5.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
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11.6. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

11.6.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social já exigíveis, assinados por contador 

ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade 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, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de 

apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – 

DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP/DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou de outro indicador que o 

venha substituir; 

11.6.2. Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação do 

objeto licitado. 

11.6.3. Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida dentro de um prazo máximo de 

90 (noventa) dias anteriores à sessão pública de processamento deste Pregão, pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou dentro do prazo de validade constante no documento. Apresentação obrigatória para todos os itens 

licitados. 

 

11.7. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

11.7.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis 

com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado. 

11.7.1.1. O(s) atestado(s) dever(ão) atender ao quantitativo mínimo de 50% (cinqüenta por cento) do objeto deste 

edital. 

11.7.1.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 

apresentados. 

11.7.2. Certificado da licitante no Conselho Regional de Administração – CRA – no qual conste o(s) nome(s) de seu(s) 

responsáveis(eis) técnico(s); 

 

11.8. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

11.8.1. Declaração, para atender ao disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854 de 

27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos, conforme modelo constante no ANEXO III deste Edital; 
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11.8.2. Declaração expressa do responsável pela empresa, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à 

habilitação, conforme modelo constante no ANEXO IV deste Edital; 

 

11.8.3. Apresentar declaração de dados cadastrais preenchida, conforme modelo constante no ANEXO V deste Edital. 

 

12. DA COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

12.1. As licitantes, para o enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) 

objetivando a aplicação da Lei Complementar nº 147/14, deverão apresentar Declaração devidamente assinada pelo 

representante legal de que é ME ou EPP, nos termos dos  incisos I e II do Artigo 3º da LC nº 147/14, bem como de que 

não possui nenhum dos impedimentos constantes do §4º do mesmo Artigo. Modelo constante no ANEXO VI deste 

Edital; 

 

12.2. A não apresentação da Declaração disposta no item 12.1 implica na RENÚNCIA ao direito de aplicação da Lei 

Complementar nº 147/14; 

 

12.3. A falsidade da Declaração apresentada, referida no item 12.1, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 

147/14 caracteriza o crime previsto no Artigo 299 do Código Penal (crime de falsidade ideológica), sem prejuízo das 

sanções previstas neste PREGÃO; 

 

12.4. Para fins de obtenção dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 147/14, as Microempresas (ME) e/ou 

Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão comprovar essa condição mediante apresentação da seguinte 

documentação: 

 

a) Empresas optantes pelo Simples Nacional, regida pela Lei Complementar nº 147/14: 

 Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita Federal, 

www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/simples/simples.htm; 

 Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 

4º do artigo 3º da LC 147/14; 

 

b) Empresas não optantes pelo Simples Nacional, regido pela Lei Complementar nº 147/14: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/simples/simples.htm
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 Balanço patrimonial e Demonstrações do Resultado do Exercício – DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos 

limites estabelecidos nos incisos I e II, do art. 3º da LC 147/14; 

 Cópia da Declaração de Informação Econômico – Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e respectivo recibo de entrega, 

em conformidade com o Balanço e a DRE; 

 Comprovante de Inscrição e situação cadastral no CNPJ, com prazo de emissão de no máximo 90 (noventa) dias 

anteriores a data de abertura da sessão. 

 

12.4.1. Os itens relacionados acima (12.4), para efeito de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela certidão expedida pela Junta Comercial. 

 

12.5. As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação da regularidade fiscal, ainda 

que apresente alguma restrição; 

 

12.6. Havendo restrição na regularidade fiscal da ME e/ou EPP, será assegurado o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 

contados do momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, podendo tal prazo ser prorrogado 

por igual período, a critério da Administração, para regularização, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 

eventuais Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Negativa. 

 

13. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO 

 

13.1. No horário e local indicado no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 

iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

 

13.2. A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

13.3. Finalizado o credenciamento, não será mais admitido nenhum licitante ao certame. 

 

13.4. Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos 

de habilitação e, em envelopes separados, a Proposta de Preços (ENVELOPE Nº 01) e os Documentos de habilitação 

(ENVELOPE Nº 02). 
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13.5. O Pregoeiro examinará, com auxílio da equipe de apoio, a aceitabilidade do menor preço e a compatibilidade do 

objeto proposto com o especificado no presente Edital, decidindo motivadamente a respeito. 

 

13.6. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus 

anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

 

13.6.1. Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital e seus Anexos; 

13.6.2. Que apresentem preço baseado, exclusivamente, em proposta dos demais licitantes; 

13.6.3. Que não atendam aos requisitos estabelecidos nos itens e subitens do presente instrumento convocatório. 

 

13.7. Caso o pregoeiro julgue conveniente, a seu critério exclusivo, poderá suspender a reunião em qualquer fase a fim 

de que tenha melhores condições de analisar as propostas ou documentos apresentados, encaminhando-os às áreas 

envolvidas para manifestação, ou para promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, desde que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar inicialmente, 

devendo proceder ao registro em ata, da suspensão dos trabalhos e a continuidade dos mesmos. 

 

13.8. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que 

conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como correto o 

preço por extenso. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

 

13.9. Para o julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL. As propostas 

classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios: 

 

13.9.1. Seleção das propostas com menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquele; 

13.9.2. Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as 

propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão 

admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes; 

13.9.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio para definição da sequência de lances, 

com a participação de todas as licitantes. 

 

13.10. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma 

sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. 
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13.11. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, 

observado o intervalo mínimo entre os lances, estipulado pelo Pregoeiro na ocasião da sessão; 

 

13.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da 

formulação de lances. O Pregoeiro fará, então, a classificação das propostas dos licitantes que efetuaram lances ou 

não, na ordem crescente dos valores. 

 

13.13. Encerrada a fase de lance, o Pregoeiro verificará a existência de direito de preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, na forma dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 147/2014, 

adotando-se os seguintes procedimentos: 

 

13.13.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas 

de pequeno porte. 

13.13.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao menor preço. 

13.13.3. Verificado o empate na forma do subitem anterior, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela até então de menor valor, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

13.13.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova 

proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

13.13.5. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem deste 

Edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem deste Edital, na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

13.13.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrem no intervalo estabelecido no subitem deste Edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

13.13.7. Na hipótese da não contratação de micro ou pequenas empresas nos termos previstos nos subitens e, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente de menor preço. 

 

13.14. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 

 

13.15. Considerada aceitável a oferta de MENOR PREÇO GLOBAL, será aberto o envelope contendo os documentos de 

habilitação de seu autor. 
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13.16. A verificação da autenticidade dos documentos emitidos será realizada pelo Pregoeiro, sendo os mesmos 

passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

 

13.17. Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e 

declarado vencedor provisório do certame, até o atendimento total deste Edital, quando então será considerado o 

vencedor do certame. 

 

13.18. Se a oferta não for aceitável, ou ainda, desatender às exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a 

oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso 

positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo 

autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor provisório. 

 

13.19. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pela 

equipe de apoio e pelos representantes legais dos licitantes presentes à sessão deste Pregão. 

 

13.20. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes contendo a Documentação, não caberá 

desclassificar os licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes. 

 

13.21. Após o encerramento de quaisquer das sessões, será lavrada ata de reunião, para assentamento de fatos 

relevantes que ocorreram que deverá ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelos representantes legais e/ou 

procuradores dos licitantes presentes. 

 

13.22. Toda e qualquer declaração feita pelos representantes legais e/ou procuradores dos licitantes deverão constar 

em ata. Não terá validade qualquer reclamação posterior sobre assuntos relacionados com a sessão respectiva que 

não tiverem registro na referida ata. 

 

13.23. Se todas as propostas forem desclassificadas ou todos os licitantes inabilitados, o Pregoeiro poderá fixar o prazo 

de até 08 (oito) dias úteis, nos termos do art. 48, § 3º, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, para 

apresentação de outras propostas ou nova documentação, escoimadas das causas da desclassificação ou inabilitação. 
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14. RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

14.1. Declarado o vencedor, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 

intenção de recorrer, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões do recurso, 

ficando os demais desde logo intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a 

correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos. 

 

14.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará: a decadência do direito de recurso, a 

adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade 

competente para a homologação. 

 

14.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente informado, à 

autoridade competente. 

 

14.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o 

objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento. 

 

14.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

14.6. Os recursos deverão ser entregues no prazo legal, no Protocolo da CPL da Prefeitura Municipal do Paulista, 

localizado na Praça Agamenon Magalhães s/n, Centro – Paulista – PE, de segunda à sexta-feira, das 08h00 às 13h00. 

 

14.7. Os recursos interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 

 

15. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

15.1. A execução dos serviços será realizada em todo o Município e Estado, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 

(sete) dias por semana, determinados pelo órgão, respeitando as jornadas de trabalho, devendo a Contratada colocar 

à disposição, na sede da contratante, as ambulâncias sem os motoristas, como também manter reserva técnica de 

10% da frota locada na filial da empresa no Estado da Pernambuco, tudo rigorosamente de acordo com as 

especificações estabelecidas no Termo de Referência. 
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15.2. A demanda do órgão tem como base as seguintes características: 

 

15.2.1. O serviço deverá ser executado de acordo com o determinado no Termo de Referência a não observância 

destas condições implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização 

por parte da inadimplente. 

15.2.2. Os veículos locados deverão ter no máximo dois anos de uso. 

15.2.3. Cada veículo deverá ter cobertura de seguro por conta da locadora. 

15.2.4. A manutenção dos veículos correrá por conta da locadora, inclusive substituição de peças, pneus e acessórios. 

15.2.5. O combustível será por conta da CONTRATANTE. 

15.2.6. Os veículos deverão vir caracterizados com adesivos conforme modelo fornecido pela Secretaria de Saúde do 

Município. 

15.2.7. Na documentação dos veículos locados, deverá constar o nome da empresa Contratada, não sendo permitidas 

sublocações. 

15.2.8. Certificado de Vistoria emitido pela Vigilância Sanitária do Municipal ou Estadual, onde este deverá ser afixado 

na área interna dos veículos. 

15.2.9. Os veículos serão apresentados no prazo, MÁXIMO, de 15 (quinze) dias corridos, a partir da assinatura do 

contrato, ficando a locadora contratada na obrigatoriedade de atender essas solicitações no prazo estipulado, e 

deverão estar sempre em perfeita condições de uso e limpeza. 

15.2.10. Nos casos de falhas mecânicas, manutenção corretiva e preventiva dos veículos, a locadora fica 

obrigada a substituir imediatamente o veículo por outro com as mesmas características e condições contratadas 

NO PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS. 

15.2.11. No preço deverão estar incluídos todos os custos como: franquia livre sem limites de quilometragem, seguro 

obrigatório, seguro com cobertura total, manutenção, IPVA, licenciamento, tributos, adesivagem e quaisquer 

outras despesas que se fizerem necessárias à execução dos serviços, encargos fiscais e comerciais que ficarão a 

cargo da Contratada. 

15.2.12. O Contratante designará servidor para proceder à fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, 

devendo o mesmo anotar em registro próprio todas as ocorrências a ela relativas, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, e entregará à Administração em até 05 (cinco) dias 

úteis anteriores ao término do mês em curso. 

15.2.13. O serviço executado estará sujeito à aceitação plena do Contratante que, se for o caso, rejeitará ou aceitará 

definitivamente, mediante laudo de inspeção, inclusive ficando a Contratada obrigada a substituir imediatamente o 

veiculo por outro, caso o mesmo esteja impossibilitado de prestar os serviços objeto do Termo de Referência. 
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15.2.14. A Secretaria solicitante designará um servidor, cujo propósito será o acompanhamento da execução do 

contrato e a conferência das parcelas executadas com as especificações contidas no Termo de Referência. Caso o 

serviço executado esteja de acordo com aquele instrumento, a Comissão emitirá o Termo de Recebimento Definitivo; 

entretanto, se estiver em desacordo, rejeitará o recebimento do mesmo. 

15.2.15. A Contratada ficará obrigada a substituir de imediato, sem ônus para o Contratante, o que vier a ser 

recusado. 

 

16. DO PAGAMENTO 

 

16.1. A Secretaria de Saúde providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste edital; 

 

16.2. O pagamento será efetuado em até 30 dias corridos de acordo com a quantidade solicitada e efetivamente 

entregue, conforme o valor fixado na proposta pela CONTRATADA, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 

devidamente atestado o recebimento por setor técnico competente, comprovando o recebimento do objeto deste 

edital. 

 

16.3. A contratante reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo com as 

especificações constantes no Termo de Referência. 

 

17. DA FISCALIZAÇÃO  

 

17.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da 

prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 

ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma 

dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 

 

17.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da 

execução dos serviços e do contrato. 

 

17.3. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos 

Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008. 
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17.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no 

Termo de Referência. 

 

17.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que 

compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art.34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 

2008, quando for o caso. 

 

17.6. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem 

perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a 

adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores 

contratuais previstos no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

17.7. Se for o caso, a conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 

juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o 

estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações 

técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

 

17.8. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art.67 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

17.9. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos: 

 

17.9.1. A fiscalização contratual dos serviços deverá seguir o disposto na Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril 

de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, no que couber, sem prejuízo de outras medidas que o órgão julgar necessárias, de acordo com a 

especificidade do objeto e do local. 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

18.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência. 
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18.2. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz 

para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre; 

18.3. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

18.4. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

18.5. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, exceto para atividades de prestação de 

serviços previstas nos §§5ºB e 5ºE, do artigo 18, da LC123, de 2006; 

18.6. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão 

de mão de obra, exceto para atividades previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, de 2006, para fins de 

exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, 

XII, art.30, §1º, II e do art.31, II, todos da LC 123, de 2006. 

18.7. Apresentar à Contratante comprovante de entrega e recebimento do referido comunicado à Receita Federal, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da assinatura do contrato. 

18.8. Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 

especificadas no Termo de Referência. 

18.9. Os veículos deverão atender a Portaria GM/MS nº 2048, de 05 de novembro de 2002.  

18.10. O proponente deverá possuir seguro total inclusive para cobrir danos a terceiros, dos veículos locados. As 

despesas ficarão a cargo da contratada. 

18.11. Reposição dos veículos em caso de pane elétrica ou mecânica imediatamente. 

18.12. Reposição dos veículos imediatamente em caso de colisão ou qualquer que inviabilize o uso do veículo. 

18.13. Manutenção preventiva e corretiva quando necessário. 

18.14. Assistência técnica em todo Estado da PERNAMBUCO. 

18.15. Troca de óleo do motor a cada 5.000 (cinco mil) km. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

19.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta; 

19.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 
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19.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, 

fixando prazo para a sua correção; 

19.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e 

seus anexos; 

19.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada. 

 

20. DO CONTRATO 

 

20.1. A empresa vencedora do certame terá o prazo de até 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação, para 

assinar o Contrato. 

 

20.2. O contrato deverá ser assinado por quem de direito, dentro do prazo supramencionado, na Secretaria de 

Assuntos Jurídicos, sito na Praça Agamenon Magalhães, s/n – Centro – Paulista/PE, podendo ser retirado de tal órgão 

por procurador habilitado para que o representante da empresa possa assiná-lo. 

 

20.3. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 

dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades estabelecidas pela Administração Pública. 

 

20.4. Quando a empresa vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será verificada a 

aceitabilidade da proposta e a habilitação de outra licitante, observada a ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada 

vencedora, a ela adjudicado o objeto do certame e convocada para celebrar o contrato. 

 

20.5. A contratação será precedida da emissão de nota de empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura 

do termo de contrato. 

 

21. DA RESCISÃO CONTRATUAL  

 

21.1. A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato, conforme disposto nos 

artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

21.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 
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21.3. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo 

diploma legal, quando cabível. 

 

21.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente. 

 

22. DAS PENALIDADES 

 

22.1. A CONTRATADA que, no decorrer da contratação, cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº 8.666, de 

1993, e na Lei nº 10.520, de 2002, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ficará sujeita às seguintes sanções: 

 

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao 

objeto da contratação; 

b. Multa moratória de até 1% (um) porcento por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite 

de 10 (dez) dias; 

c. Multa compensatória de até 20 % (vinte) por cento sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total; 

d. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada 

de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o (a) SECRETARIA DE SAÚDE, pelo prazo de até dois anos; 

f. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal consequente descredenciamento do 

Registro Cadastral do Município, pelo prazo de até cinco anos; 

g. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração 

pelos prejuízos causados; 

 

22.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa, observando-se no que couber as disposições da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

22.3. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 

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

proporcionalidade. 
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22.4. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

22.5. As penalidades previstas nos subitens acima importarão na inclusão da contratada no Cadastro de 

Fornecedores Impedidos de licitar e Contratar com o Município de Paulista/PE. 

 

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

23.1. Caso o adjudicatário não compareça para assinar o contrato, no prazo de 05 (cinco) dias corridos do recebimento 

do aviso, ou, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não apresentar situação regular, de que 

trata o item, deste Edital, a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA poderá convocar, para substituir a empresa 

vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições de suas 

propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se a aceitabilidade da proposta e o 

cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público; 

 

23.2. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a 

igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a 

segurança da contratação; 

 

23.3. O resultado do presente certame será divulgado em DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE, bem como os demais atos 

pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação.  

 

23.4. Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes, ficarão à disposição para retirada na 

sala da Comissão Permanente de Licitação de Pregão, localizada na Praça Agamenon Magalhães, s/n - Centro – 

Paulista/PE, durante o período de 05 (cinco) dias úteis após a homologação deste processo. Findo este prazo, os 

referidos envelopes serão destruídos; 

 

23.5. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas e dentro do horário de 

funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA/PE, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, devendo protocolar o pedido exclusivamente na 

Superintendência de Compras e Licitação, situada na Praça Agamenon Magalhães, s/n - Centro – Paulista/PE, 

cabendo ao Pregoeiro decidir sobre o requerimento no prazo de 01 (um) dia útil ou 24h (vinte e quatro horas). A 

petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital; 
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23.6. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou irregularidades, o licitante que não o fizer no 

prazo previsto no subitem deste Edital; 

 

23.7. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório; 

 

23.8. Qualquer modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto 

original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas nem alterar a relação dos documentos exigida neste Edital; 

 

23.9. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, observada a legislação pertinente à 

matéria; 

 

23.10. O(s) vencedor(es) desta licitação deverá(ão) manter as condições de habilitação apresentada na licitação; 

 

23.11. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 

competente o foro da Comarca da Cidade do Paulista; 

 

23.12. Não será permitido o uso de celulares durante a sessão deste Pregão, salvo mediante autorização do Pregoeiro; 

 

23.13. Todos os elementos fornecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA e que integram o presente Pregão e 

seus anexos, são complementares entre si. Qualquer detalhe que se mencione em um e se omita em outro, será 

considerado como especificado e válido; 

 

23.14. O Pregoeiro, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório; 

 

23.15. É facultado ao Pregoeiro ou à 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; 

 

23.16. A licitação não implica na contratação por parte da Prefeitura Municipal do Paulista. Até a entrega da Nota de 

Empenho, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem 

prejuízo de outras sanções cabíveis, se a Prefeitura Municipal do Paulista tiver conhecimento de qualquer fato ou 
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circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou 

capacidade financeira, técnica ou administrativa; 

 

23.17. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a PREFEITURA 

MUNICIPAL DO PAULISTA não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou do resultado do processo licitatório; 

 

23.18. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação; 

 

23.19. A 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 DO PAULISTA; 

 

23.20. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que 

seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão 

pública de Pregão Presencial; 

 

23.21. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal, através do 

seguinte número: (81) 3371-1317.  

 

23.22. A inadimplência do licitante, com referência aos encargos, não transfere a responsabilidade por seu pagamento 

à Administração da PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual o 

licitante vencedor renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a PREFEITURA 

MUNICIPAL DO PAULISTA; 

 

 

Paulista, 08 de julho de 2016. 

 

 

 

MARCOS VERÍSSIMO DE FRANÇA 

PREGOEIRO  
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

 

Contratação de EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS SEM CONDUTORES, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para atender às necessidades do (a) FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DO PAULISTA. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. VALOR UNITÁRIO VALOR ANUAL 

01. 

LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE 

TIPO A - AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO, 

SEM MOTORISTA, VEÍCULO TIPO FURGÃO. 

CONFORME NORMATIZAÇÃO DA POTÁRIA 

GM/MS Nº 2048 05 DE NOVEMBRO 2002 

QUE PADRONIZA AS UNIDADES DE SUPORTE 

BÁSICO DE VIDA. 

UND. 06 R$ 49.470,00 R$ 593.640,00 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A locação das ambulâncias se dá pela necessidade de transporte e locomoção dos pacientes entre os hospitais da 

Rede Pública Municipal e Estadual, garantindo, assim, integridade, pois se trata de um serviço essencial, contínuo e 

ininterrupto, não podendo, portanto, sofrer descontinuidade. A contratação por meio da locação se torna mais 

vantajosa para a Administração Pública pelo fator econômico, já que a empresa vencedora do certame 

disponibilizará veículos sem condutores, ficando ainda responsável pela manutenção e substituição destes, 

quando necessário, mais encargos trabalhistas, seguro e outros que venham a surgir, garantindo, assim, a boa 

continuidade e fluidez nos serviços. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se na classificação de serviços comuns, nos termos da Lei n° 10.520, 

de 2002, e do Decreto Estadual nº 24.649, de 2003. 
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3.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração 

Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

 

4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1. A execução dos serviços será realizada em todo o Município e Estado, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) 

dias por semana, determinados pelo órgão, respeitando as jornadas de trabalho, devendo a Contratada colocar à 

disposição, na sede da contratante, as ambulâncias sem os motoristas, como também manter reserva técnica de 10% 

da frota locada na filial da empresa no Estado da Pernambuco, tudo rigorosamente de acordo com as especificações 

estabelecidas no Termo de Referência. 

 

4.2. A demanda do órgão tem como base as seguintes características: 

 

4.2.1. O serviço deverá ser executado de acordo com o determinado no Termo de Referência a não observância 

destas condições implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização 

por parte da inadimplente. 

4.2.2. Os veículos locados deverão ter no máximo dois anos de uso. 

4.2.3. Cada veículo deverá ter cobertura de seguro por conta da locadora. 

4.2.4. A manutenção dos veículos correrá por conta da locadora, inclusive substituição de peças, pneus e acessórios. 

4.2.5. O combustível será por conta da CONTRATANTE. 

4.2.6. Os veículos deverão vir caracterizados com adesivos conforme modelo fornecido pela Secretaria de Saúde do 

Município. 

4.2.7. Na documentação dos veículos locados, deverá constar o nome da empresa Contratada, não sendo permitidas 

sublocações. 

4.2.8. Certificado de Vistoria emitido pela Vigilância Sanitária do Municipal ou Estadual, onde este deverá ser afixado 

na área interna dos veículos. 

4.2.9. Os veículos serão apresentados no prazo, MÁXIMO, de 15 (quinze) dias corridos, a partir da assinatura do 

contrato, ficando a locadora contratada na obrigatoriedade de atender essas solicitações no prazo estipulado, e 

deverão estar sempre em perfeita condições de uso e limpeza. 

4.2.10. Nos casos de falhas mecânicas, manutenção corretiva e preventiva dos veículos, a locadora fica obrigada 

a substituir imediatamente o veículo por outro com as mesmas características e condições contratadas NO PRAZO 

MÁXIMO DE 48 HORAS. 
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4.2.11. No preço deverão estar incluídos todos os custos como: franquia livre sem limites de quilometragem, seguro 

obrigatório, seguro com cobertura total, manutenção, IPVA, licenciamento, tributos, adesivagem e quaisquer 

outras despesas que se fizerem necessárias à execução dos serviços, encargos fiscais e comerciais que ficarão a 

cargo da Contratada. 

4.2.12. O Contratante designará servidor para proceder à fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, 

devendo o mesmo anotar em registro próprio todas as ocorrências a ela relativas, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, e entregará à Administração em até 05 (cinco) dias 

úteis anteriores ao término do mês em curso. 

4.2.13. O serviço executado estará sujeito à aceitação plena do Contratante que, se for o caso, rejeitará ou aceitará 

definitivamente, mediante laudo de inspeção, inclusive ficando a Contratada obrigada a substituir imediatamente o 

veiculo por outro, caso o mesmo esteja impossibilitado de prestar os serviços objeto do Termo de Referência. 

4.2.14. A Secretaria solicitante designará um servidor, cujo propósito será o acompanhamento da execução do 

contrato e a conferência das parcelas executadas com as especificações contidas no Termo de Referência. Caso o 

serviço executado esteja de acordo com aquele instrumento, a Comissão emitirá o Termo de Recebimento Definitivo; 

entretanto, se estiver em desacordo, rejeitará o recebimento do mesmo. 

4.2.15. A Contratada ficará obrigada a substituir de imediato, sem ônus para o Contratante, o que vier a ser recusado. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

5.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais 

e os termos de sua proposta; 

5.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

5.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, 

fixando prazo para a sua correção; 

5.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 

anexos; 

5.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada. 
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6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

6.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência. 

6.2. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para 

os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre; 

6.3. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.4. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

6.5. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, exceto para atividades de prestação de serviços 

previstas nos §§5ºB e 5ºE, do artigo 18, da LC123, de 2006; 

6.6. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão 

de mão de obra, exceto para atividades previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, de 2006, para fins de 

exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, 

XII, art.30, §1º, II e do art.31, II, todos da LC 123, de 2006. 

6.7. Apresentar à Contratante comprovante de entrega e recebimento do referido comunicado à Receita Federal, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da assinatura do contrato. 

6.8. Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 

especificadas no Termo de Referência. 

6.9. Os veículos deverão atender a Portaria GM/MS nº 2048, de 05 de novembro de 2002.  

6.10. O proponente deverá possuir seguro total inclusive para cobrir danos a terceiros, dos veículos locados. As 

despesas ficarão a cargo da contratada. 

6.11. Reposição dos veículos em caso de pane elétrica ou mecânica imediatamente. 

6.12. Reposição dos veículos imediatamente em caso de colisão ou qualquer que inviabilize o uso do veículo. 

6.13. Manutenção preventiva e corretiva quando necessário. 

6.14. Assistência técnica em todo Estado da PERNAMBUCO. 

6.15. Troca de óleo do motor a cada 5.000 (cinco mil) km. 

 

7. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

7.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da 

prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 
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ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma 

dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 

 

7.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da 

execução dos serviços e do contrato. 

 

7.3. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos 

Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008. 

 

7.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no 

Termo de Referência. 

 

7.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que 

compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art.34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 

2008, quando for o caso. 

 

7.6. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem 

perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a 

adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores 

contratuais previstos no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

7.7. Se for o caso, a conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 

juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o 

estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações 

técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

 

7.8. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art.67 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

7.9. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos: 
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7.9.1. A fiscalização contratual dos serviços deverá seguir o disposto na Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril 

de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, no que couber, sem prejuízo de outras medidas que o órgão julgar necessárias, de acordo com a 

especificidade do objeto e do local. 

 

8. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

 

8.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura, podendo, por 

interesse da Administração, ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) 

meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

9.1. A CONTRATADA que, no decorrer da contratação, cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº 8.666, de 

1993, e na Lei nº 10.520, de 2002, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ficará sujeita às seguintes sanções: 

 

9.1.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos 

ao objeto da contratação; 

9.1.2. Multa moratória de até 1% (um) porcento por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o 

limite de 10 (dez) dias; 

9.1.3. Multa compensatória de até 20 % (vinte) por cento sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total; 

9.1.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 

aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

9.1.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o (a) SECRETARIA DE SAÚDE, pelo prazo de até dois anos; 

9.1.6. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal consequente descredenciamento 

do Registro Cadastral do Município, pelo prazo de até cinco anos; 

9.1.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração 

pelos prejuízos causados; 

 

9.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa, observando-se no que couber as disposições da Lei nº 8.666, de 1993. 
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9.3. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 

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

proporcionalidade. 

 

9.4. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

9.5. As penalidades previstas nos subitens 12.1.5 a 12.1.7 importarão na inclusão da contratada no Cadastro de 

Fornecedores Impedidos de licitar e Contratar com o Município de Paulista/PE. 

 

10. SUBCONTRATAÇÃO 

 

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS AMBULÂNCIAS TIPO “A” 

(BÁSICA) 

 

11.1. Conforme normatização da Portaria GM/MS Nº 2048, de 05 DE NOVEMBRO DE 2002, que padroniza as 

unidades de suporte básico de vida. 

 

12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

12.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis 

com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado. 

12.1.1. O(s) atestado(s) dever(ão) atender ao quantitativo mínimo de 50% (cinqüenta por cento) do objeto deste 

edital. 

12.1.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 

apresentados. 

12.2. Certificado da licitante no Conselho Regional de Administração – CRA – no qual conste o(s) nome(s) de seu(s) 

responsáveis(eis) técnico(s); 
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13. DO PREÇO ESTIMADO 

 

O valor máximo admitido para a presente contratação é de R$ 593.640,00 (quinhentos e noventa e três mil seiscentos 

e quarenta reais). 

 

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária, prevista no orçamento da 

Secretaria de Saúde do Município do Paulista, para o exercício de 2016, na classificação abaixo: 

  

SECRETARIA DE SAÚDE DO PAULISTA 

4230 - MANTER E QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA PRÉ- HOSPITALAR 

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

FONTE: 20300 - SUS 
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO "A" SEM MOTORISTAS. 

 

a) 06 (seis) Ambulâncias de Suporte Básico- TIPO A – sem Motorista 

b) Veículo tipo furgão, carroceria monobloco, todo em aço estampado na cor branca; 

c) Todos os veículos deverão dispor de GPS (Global Positioning System) rastreado/localizado e devendo atender a 

resolução 342 do CONAMA que versa sobre o controle de gases poluentes. 

d) O escapamento deverá ser voltado para o lado oposto à entrada do salão do paciente para que os gases 

emanados não sejam jogados para dentro do veículo. 

e) Motor diesel com no mínimo 125CV; Direção hidráulica; 

f) Suspensão dianteira com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores 

telescópicos. Câmbio 05 machas à frente e 01 a ré; 

g) Turbo alimentado Intercooler; Bateria de 90 A; 

h) Freio ABS; 

i) No mínimo AirBag para o condutor; Compartimento de carga mínimo de 8 m3, 

j) Porta lateral de correr com janela de ventilação forçada, 02 portas laterais na parte dianteira, 02 portas de abrir na 

parte traseira, Bancos reclináveis, 

l) Barra de proteção nas portas, hodômetro digital, 

m) Indicador gradual de temperatura da água e indicador gradual do nível de combustível, limpador e lavador do 

vidro dianteiro com intermitência, luz de cortesia dianteira e luz de cortesia no vão de carga, motor 1.8/16v, 

relógio digital. 

n) Retrovisores externos com comando interno mecânico na cor preta, tapete em vão de carga em PVC, tomada de 

12v no painel de instrumentos equipado com Armário na lateral esquerda superior; 

o) Revestimento de piso em borracha antiderrapante com vedação; Luminária no teto com acionamento na lateral 

direita do veículo; Iluminação independente na cabina sanitária; 

p) Banco estofado tipo baú de 03 lugares com cintos de segurança; piso emborrachado - Colchonete em material 

lavável. 

 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE ACORDO COM O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO 

 

Sinalizador óptico e acústico; equipamento de rádio comunicação fixo e móvel; maca articulada e com rodas; 

suporte para soro; instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualização e 
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régua com dupla saída; oxigênio com régua tripla (a- alimentação do respirador; b- fluxômetro e umidificador de 

oxigênio e c - aspirador tipo Venturi); manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação; cilindro de 

oxigênio portátil com válvula; maleta de urgência contendo: estetoscópio adulto e infantil, ressuscitador manual 

adulto/infantil, cânulas orofaríngeas de tamanhos variados, luvas descartáveis, tesoura reta com ponta romba, 

esparadrapo, esfigmomanômetro adulto/infantil, ataduras de 15 cm, compressas cirúrgicas estéreis, pacotes de 

gaze estéril, protetores para queimados ou eviscerados, cateteres para oxigenação e aspiração de vários tamanhos; 

maleta de parto contendo: luvas cirúrgicas, clamps umbilicais, estilete estéril para corte do cordão, saco plástico 

para placenta, cobertor, compressas cirúrgicas e gazes estéreis, braceletes de identificação; suporte para soro; 

prancha curta e longa para imobilização de coluna; talas para imobilização de membros e conjunto de colares 

cervicais; colete imobilizador dorsal; frascos de soro fisiológico e ringer lactato; bandagens triangulares; cobertores; 

coletes refletivos para a tripulação; lanterna de mão; óculos, máscaras e aventais de proteção e maletas com 

medicações a serem definidas em protocolos pelos serviços. 
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ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

 

 

 

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa _____________________________ possui os requisitos necessários para 

habilitação no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2016, instaurado na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do concorrente. 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE MENORES 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016 

 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa _____________________, Inscrição Estadual nº ________, CNPJ/MF 

nº ______________, estabelecida no endereço _____________________________, não emprega menores de 18 anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como que não emprega menores de 16 anos em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do concorrente. 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

 

 

Para fins de participação no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016, a(o) (NOME 

COMPLETO DO CONCORRENTE)................................., CNPJ/CPF............, sediada (o)..........(ENDEREÇO COMPLETO), 

declara (amos), sob as penas da lei, que até a presente data inexiste(m) fato(s) para a sua habilitação, estando ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do concorrente. 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DADOS CADASTRAIS 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016 

 

CNPJ/CPF: 

RAZÃO SOCIAL/NOME: 

ENDEREÇO COMERCIAL: 

MUNICÍPIO: 

UP: 

CEP: 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

CONTA CORRENTE Nº: 

CÓD. DO BANCO: 

SIGLA: 

NOME/Nº AGÊNCIA: 

NOMES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: 

CARGO QUE OCUPA: 

ESTADO CIVIL: 

RG Nº: 

CPF Nº: 

NACIONALIDADE: 

PROFISSÃO: 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: 

Local e data. 

 

____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 

 

OBSERVAÇÃO: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do concorrente. 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

  

REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA) _____________________________________________ CNPJ n°_________, (ENDEREÇO 

COMPLETO) ____________________________________, declara, sob as penas da lei, sob as penas da lei, para fins do 

disposto na Lei Complementar nº 147 de 17 de agosto de 2014, que: 

 

 

a) se enquadra como MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ME/EPP); 

b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto na Lei Complementar nº 147 de 17 de agosto de 2014; 

 

 

 

Local e data. 

 

 

____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 

 

 

 

OBSERVAÇÃO 01: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do concorrente. 

 

OBSERVAÇÃO 02: apresentar fora dos envelopes, junto com os documentos de credenciamento. 

 



 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

PROCESSO Nº 020/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016 

 

Praça Agamenon Magalhães, S/N – Centro – Paulista – PE – CEP: 53.401-900 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 3371-1317 

Página 39 de 48 
 

ANEXO VII 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ________/2016 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (TIPO A) SEM 

CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM DE UM LADO A PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE E, DO OUTRO LADO A 

EMPRESA ____________________, NA FORMA 

ABAIXO:  

 

De um lado o Município do Paulista, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon s/n, 

Centro, Paulista – PE, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.408.839/0001-17, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito, Sr. 

Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior, brasileiro, casado, motorista, inscrito no CPF/MF sob o nº. 007.882.414-19, 

residente e domiciliado nesta cidade, devidamente assistido pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, neste ato 

representado pelo Secretário, Dr. Francisco Afonso Padilha de Melo, brasileiro, advogado OAB/PE 23.071, inscrito no 

CPF/MF sob o n° 038.325.344-66, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, com sede à Rua Cleto Campelo, nº 59, 

Centro, Paulista/PE, representada pela Secretária, Srª Fabiana Damo Bernart, brasileira, portadora da cédula de 

identidade nº _______, inscrita no CPF/MF sob o n. ______________, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE e, de outro lado, empresa: _________________________________________, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº ______________________, com sede na Rua _________________, nº ___, 

na cidade de _____________, neste ato representada pelo Senhor (a) _________________________, portador (a) da 

Cédula de Identidade, RG nº _______________ e inscrito (a) no CPF/MF nº ______________________, residente e 

domiciliado a Rua ________, na cidade de _________, CEP ____________ doravante denominado CONTRATADO, têm 

entre si justo e avençado o presente instrumento contratual, de acordo com o PROCESSO Nº 020/2016, PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 007/2016, da proposta de preços da contratada e mediante as seguintes cláusulas e condições que 

mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores, com observância das 

disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sujeitando-se às normas dos supramencionados 
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diplomas legais, aplicando-se os preceitos de direito público e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 

contratos e as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

1.1. Consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar 147 de 17 de agosto de 

2014, Decreto Federal 3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal nº 040/2013 e, subsidiariamente a lei 8.666 

de 21 de junho de 1993, e suas alterações posterior, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e face à 

classificação das propostas apresentadas no Pregão, e da ata publicada no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE, celebram o 

presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo e reciprocamente outorgam e 

aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação 

realizada sob a modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço global, elaborado pelo pregoeiro e equipe, 

instituída por meio da Portaria nº 006/2016, datada de 04/01/2016. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. Integra o presente contrato o seguinte documento: 

 

a) Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO 

DE AMBULÂNCIA (TIPO A) SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE, com todos os seus Anexos; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO 

 

3.1. Constitui objeto deste contrato a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (TIPO A) SEM 

CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, de acordo com as especificações e 

nas respectivas quantidades em conformidade com o Termo de Referência.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. As despesas serão decorrentes da seguinte dotação orçamentária: 
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SECRETARIA DE SAÚDE DO PAULISTA 

4230 - MANTER E QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA PRÉ- HOSPITALAR 

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

FONTE: 20300 - SUS 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR 

 

5.1. O valor total do presente contrato é de R$ _____________ (               ), conforme proposta da contratada. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

6.1. A execução dos serviços será realizada em todo o Município e Estado, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) 

dias por semana, determinados pelo órgão, respeitando as jornadas de trabalho, devendo a Contratada colocar à 

disposição, na sede da contratante, as ambulâncias sem os motoristas, como também manter reserva técnica de 10% 

da frota locada na filial da empresa no Estado da Pernambuco, tudo rigorosamente de acordo com as especificações 

estabelecidas no Termo de Referência. 

 

6.2. A demanda do órgão tem como base as seguintes características: 

 

6.2.1. O serviço deverá ser executado de acordo com o determinado no Termo de Referência a não observância 

destas condições implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização 

por parte da inadimplente. 

6.2.2. Os veículos locados deverão ter no máximo dois anos de uso. 

6.2.3. Cada veículo deverá ter cobertura de seguro por conta da locadora. 

6.2.4. A manutenção dos veículos correrá por conta da locadora, inclusive substituição de peças, pneus e acessórios. 

6.2.5. O combustível será por conta da CONTRATANTE. 

6.2.6. Os veículos deverão vir caracterizados com adesivos conforme modelo fornecido pela Secretaria de Saúde do 

Município. 

6.2.7. Na documentação dos veículos locados, deverá constar o nome da empresa Contratada, não sendo permitidas 

sublocações. 

6.2.8. Certificado de Vistoria emitido pela Vigilância Sanitária do Municipal ou Estadual, onde este deverá ser afixado 

na área interna dos veículos. 



 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

PROCESSO Nº 020/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016 

 

Praça Agamenon Magalhães, S/N – Centro – Paulista – PE – CEP: 53.401-900 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 3371-1317 

Página 42 de 48 
 

6.2.9. Os veículos serão apresentados no prazo, MÁXIMO, de 15 (quinze) dias corridos, a partir da assinatura do 

contrato, ficando a locadora contratada na obrigatoriedade de atender essas solicitações no prazo estipulado, e 

deverão estar sempre em perfeita condições de uso e limpeza. 

6.2.10. Nos casos de falhas mecânicas, manutenção corretiva e preventiva dos veículos, a locadora fica obrigada 

a substituir imediatamente o veículo por outro com as mesmas características e condições contratadas NO PRAZO 

MÁXIMO DE 48 HORAS. 

6.2.11. No preço deverão estar incluídos todos os custos como: franquia livre sem limites de quilometragem, seguro 

obrigatório, seguro com cobertura total, manutenção, IPVA, licenciamento, tributos, adesivagem e quaisquer 

outras despesas que se fizerem necessárias à execução dos serviços, encargos fiscais e comerciais que ficarão a 

cargo da Contratada. 

6.2.12. O Contratante designará servidor para proceder à fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, 

devendo o mesmo anotar em registro próprio todas as ocorrências a ela relativas, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, e entregará à Administração em até 05 (cinco) dias 

úteis anteriores ao término do mês em curso. 

6.2.13. O serviço executado estará sujeito à aceitação plena do Contratante que, se for o caso, rejeitará ou aceitará 

definitivamente, mediante laudo de inspeção, inclusive ficando a Contratada obrigada a substituir imediatamente o 

veiculo por outro, caso o mesmo esteja impossibilitado de prestar os serviços objeto do Termo de Referência. 

6.2.14. A Secretaria solicitante designará um servidor, cujo propósito será o acompanhamento da execução do 

contrato e a conferência das parcelas executadas com as especificações contidas no Termo de Referência. Caso o 

serviço executado esteja de acordo com aquele instrumento, a Comissão emitirá o Termo de Recebimento Definitivo; 

entretanto, se estiver em desacordo, rejeitará o recebimento do mesmo. 

6.2.15. A Contratada ficará obrigada a substituir de imediato, sem ônus para o Contratante, o que vier a ser recusado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

 

7.1. A Secretaria de Saúde providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste contrato; 

 

7.2. O pagamento será efetuado em até 30 dias corridos de acordo com a quantidade solicitada e efetivamente 

entregue, conforme o valor fixado na proposta pela CONTRATADA, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 

devidamente atestado o recebimento por setor técnico competente, comprovando o recebimento do objeto deste 

contrato. 
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7.3. A contratante reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo com as 

especificações constantes no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO  

 

8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da 

prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 

ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma 

dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 

 

8.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da 

execução dos serviços e do contrato. 

 

8.3. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos 

Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008. 

 

8.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no 

Termo de Referência. 

 

8.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que 

compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art.34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 

2008, quando for o caso. 

 

8.6. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem 

perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a 

adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores 

contratuais previstos no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

8.7. Se for o caso, a conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 

juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o 

estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações 

técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 
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8.8. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art.67 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

8.9. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos: 

 

8.9.1. A fiscalização contratual dos serviços deverá seguir o disposto na Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril 

de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, no que couber, sem prejuízo de outras medidas que o órgão julgar necessárias, de acordo com a 

especificidade do objeto e do local. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência. 

9.2. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para 

os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre; 

9.3. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.4. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

9.5. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, exceto para atividades de prestação de serviços 

previstas nos §§5ºB e 5ºE, do artigo 18, da LC123, de 2006; 

9.6. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão 

de mão de obra, exceto para atividades previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, de 2006, para fins de 

exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, 

XII, art.30, §1º, II e do art.31, II, todos da LC 123, de 2006. 

9.7. Apresentar à Contratante comprovante de entrega e recebimento do referido comunicado à Receita Federal, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da assinatura do contrato. 

9.8. Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 

especificadas no Termo de Referência. 

9.9. Os veículos deverão atender a Portaria GM/MS nº 2048, de 05 de novembro de 2002.  
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9.10. O proponente deverá possuir seguro total inclusive para cobrir danos a terceiros, dos veículos locados. As 

despesas ficarão a cargo da contratada. 

9.11. Reposição dos veículos em caso de pane elétrica ou mecânica imediatamente. 

9.12. Reposição dos veículos imediatamente em caso de colisão ou qualquer que inviabilize o uso do veículo. 

9.13. Manutenção preventiva e corretiva quando necessário. 

9.14. Assistência técnica em todo Estado da PERNAMBUCO. 

9.15. Troca de óleo do motor a cada 5.000 (cinco mil) km. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta; 

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, 

fixando prazo para a sua correção; 

10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e 

seus anexos; 

10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

11.1. O contratado fica obrigado a manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA 

 

12.1. O presente CONTRATO terá o visto da Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no 

parágrafo único do art. 38 da Lei n º 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO SUPORTE LEGAL 

 

13.1. Para execução do presente contrato bem como para a regulação dos casos omissos, aplicar-se-á a Lei nº 8.666 

de 21.06.93, a Lei nº 8.883 de 08.06.94, a Lei nº 9.648 de 27.05.98 e a legislação específica pertinente à matéria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

 

14.1. O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste CONTRATO, assim como a execução do 

seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e condições, dará direito à CONTRATANTE de 

rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o 

estrito valor correspondente aos fornecimentos realizados, desde que estejam de acordo com as prescrições ora 

pactuadas. 

 

14.2. O CONTRATO poderá ser rescindido: 

 

I - Por ato UNILATERAL da CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, 

atualizada; 

II - AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; e 

III - JUDICIALMENTE, nos termos da legislação. 

 

14.3. A rescisão de que trata o item 14.2 inciso I desta Cláusula, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das 

sanções previstas neste CONTRATO e na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada: 

 

a) Retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE; 

b) Assunção imediata do objeto do CONTRATO pela CONTRATANTE, no estado e local em que se encontrar; 

c) Execução da garantia contratual se houver, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 

indenizações a ela devidos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PENALIDADES 

 

15.1. A CONTRATADA que, no decorrer da contratação, cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº 8.666, de 

1993, e na Lei nº 10.520, de 2002, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ficará sujeita às seguintes sanções: 



 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

PROCESSO Nº 020/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016 

 

Praça Agamenon Magalhães, S/N – Centro – Paulista – PE – CEP: 53.401-900 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 3371-1317 

Página 47 de 48 
 

15.1.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos 

ao objeto da contratação; 

15.1.2. Multa moratória de até 1% (um) porcento por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o 

limite de 10 (dez) dias; 

15.1.3. Multa compensatória de até 20 % (vinte) por cento sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 

total; 

15.1.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 

aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

15.1.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o (a) SECRETARIA DE SAÚDE, pelo prazo de até dois 

anos; 

15.1.6. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal consequente descredenciamento 

do Registro Cadastral do Município, pelo prazo de até cinco anos; 

15.1.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração 

pelos prejuízos causados; 

 

15.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa, observando-se no que couber as disposições da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

15.3. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 

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

proporcionalidade. 

 

15.4. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

15.5. As penalidades previstas nos subitens acima importarão na inclusão da contratada no Cadastro de 

Fornecedores Impedidos de licitar e Contratar com o Município de Paulista/PE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

 

16.1. O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente CONTRATO é o da Comarca do Paulista, Estado 

de Pernambuco.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

17.1. Aplicar-se-á a Lei Federal nº 8666/93, com suas posteriores modificações, nos casos omissos do presente 

contrato. 

 

17.2. É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, o Foro da Comarca do Paulista/PE, 

com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

17.3. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente Contrato 

em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, uma das quais se destina à Contratada, o qual depois de lido e achado 

conforme, vai assinado pelas partes contratantes. 

 

Paulista/PE, _____ de ________________ de 2016. 

 

 

Sr. Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior                                                                                      Representante Legal – Contratada 

Prefeito do Município do Paulista  

 

 

Srª Fabiana Damo Bernart                                                                                                    Sr. Francisco Afonso Padilha de Melo 

Secretario Municipal de Turismo e Cultura                                                                               Secretário de Assuntos Jurídicos 


