Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
Av. Luiz Boali, 230, Centro – CEP 39.802-000
Email: licitacao@teofilootoni.mg.gov.br

PROCESSO LICITATÓRIO N° 014/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM - ITENS PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO
Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº 10.520, de 2002, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código
de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006 e alterações, Lei Complementar nº 147, de 2014,
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à legislação
correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
DIA E HORÁRIO PARA ABERTURA DA SESSÃOE LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
23/ 02/ 2021às 09:00 horas
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, dessa
forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
FORMALIZAÇÃO
DE
CONSULTAS
E
EDITAL
www.bbmnetlicitacoes.com.br
www.teofilootoni.mg.gov.br/novo/, ou transparencia.teofilootoni.mg.gov.br

ou

ENDEREÇO:Avenida Dr. Luiz Boali Porto Salman, n° 230, Centro, Teófilo Otoni/MG.
LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br
ÁREA SOLICITANTE:
1 – Município de Teófilo Otoni;
2 – Fundo Municipal de Saúde;
3 – Fundo Municipal de Assistência Social.
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 014/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1 – O MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG, CNPJ 18.404.780/0001-09, com endereço na Avenida Luiz Boali, nº
230, Centro, o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CNPJ N° 13.988.288/0001-04,
com endereço na Avenida Luiz Boali, n° 230, Centro e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ Nº
09.277.189/0001-39, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local já indicados
anteriormente, realizar-se-á licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM.
1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor
doMunicípio de Teófilo Otoni, denominado(a) Pregoeiro(a), mediante a inserção e monitoramento de dados
gerados ou transferidos para o aplicativo "BBMNET Licitações", constante da página eletrônica do BBMNET –
Licitações Públicas, no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br
2 - DO OBJETO:
2.1 –O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme condições, quantidades,
exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.
3 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.1 - Nas licitações com sistema de registro de preços não é necessário a indicação de recursos orçamentários
conforme § 2º, art. 7º do Decreto nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema de Registro de
preços previsto no art. 15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
4 - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ESCLARECIMENTOS:
4.1 - Cópia deste edital encontra-se disponível na internet, no site www.teofilootoni.mg.gov.br e no
www.bbmnetlicitacoes.com.br, ou, ainda, poderá ser obtida na sala da Divisão de Licitação, no horário de 08 às 16
horas, ao custo de R$ 0,20 (vinte centavos) por folha, referente às cópias reprográficas.
4.2 - As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se a acompanhar
as publicações referentes ao processo no site www.teofilootoni.mg.gov.br e no www.bbmnetlicitacoes.com.br, bem
como as publicações no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e/ou Diário Oficial dos Municípios Mineiros,
quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos.
4.3 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail:
licitacao@teofilootoni.mg.gov.br, até 03 (três) dias úteis antes da data marcada para abertura das propostas.
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4.3.1 - As respostas do(a) Pregoeiro(a) às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por e-mail ou
disponibilizadas no site www.teofilootoni.mg.gov.br e no www.bbmnetlicitacoes.com.br, no link correspondente a
este edital, ficando acessíveis a todos os interessados.
5 – DA IMPUGNAÇÃO:
5.1 - Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por qualquer pessoa até o 3º dia útil, que
anteceder a abertura das propostas, mediante petição a ser enviada, para o endereço eletrônico
licitacao@teofilootoni.mg.gov.br, ou protocolizadas na sala da Divisão de Licitação, dirigidas ao(a) Pregoeiro(a).
5.2 - A petição deverá ser assinada impugnante, acompanhada de cópia de seu documento de identificação e
CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do licitante, com indicação de sua razão social, número do CNPJ
e endereço, acompanhado de cópia do documento de identificação e CPF do signatário e comprovante do poder
de representação legal (contrato social, se sócio, contrato social e procuração, se procurador, somente
procuração, se pública).
5.3 - O Município não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou outros endereços
eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento pelo(a) Pregoeiro(a), e que, por isso, sejam
intempestivas.
5.4 - Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
5.5 - A decisão do(a) Pregoeiro(a) será enviada ao impugnante por e-mail, no prazo de 02 (dois) dias úteis, e será
disponibilizada no site www.teofilootoni.mg.gov.br e/ou no www.bbmnetlicitacoes.com.br para conhecimento de
todos os interessados
6 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
6.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste edital e
seu anexo.
6.2 - Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo licitatório os
interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
6.2.1 - estejam constituídos sob a forma de consórcio;
6.2.2 - estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento de licitar e de contratar;
6.2.3 - sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Administração Pública;
6.2.4 - estejam sob falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução ou liquidação;
6.2.4.1 – Ficam excetuadas deste impedimento as empresas que estiverem com a Certidão Positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, e apresentarem o plano de recuperação devidamente aprovado e
homologado judicialmente, nos termos do art. 58, da Lei nº. 11.101/2005.
6.2.5 - isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto básico, ou executivo ou da
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto ou controlador, responsáveis técnicos ou subcontratados;
6.2.6 - sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
6.2.7 - Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação.
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7 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:
7.1 - O certame será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a), que terá, em especial, as seguintes atribuições:
7.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
7.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
7.1.3 - abrir as propostas de preços;
7.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas;
7.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos;
7.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
7.1.7 - verificar a habilitação do proponente;
7.1.8 - declarar o vencedor;
7.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;
7.1.10 - elaborar a ata da sessão;
7.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.
8 –DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET:
8.1 – Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados
diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento –
licitantes (fornecedores)”.
8.2 – As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da
central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico
www.bbmnetlicitacoes.com.br.
8.2.1 – Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser
esclarecida através dos canis de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8
às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br.
9 –PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES:
9.1 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante
credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio
www.bbmnetlicitacoes.com.br,opção "Login" opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”
9.1.1 – As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme
indicação na primeira página deste edital.
9.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
9.3 - Caso haja desconexão com o(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o(a) Pregoeiro(a),
quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
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9.3.1 - Quando a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão
será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
9.4 - Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o(a)
Pregoeiro(a) designará novo dia e horário para a continuidade do certame.
9.5 - O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto
deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal www.bbmnetlicitacoes.com.br e/ou
www.teofilootoni.mg.gov.br, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e
outras decisões referentes ao procedimento.
10 - DA PROPOSTA DE PREÇOS:
10.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as
exigências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
10.2 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados
da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal.
10.2.1- Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:
10.2.1.1 - Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste Edital e Termo de
Referência.
10.2.1.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do
sistema eletrônico com o VALOR UNITÁRIO do item, em duas casas decimais.
10.3 – Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher
as informações do item 10.2 no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias (BBMnet),
sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio, sujeito a desclassificação.
10.4 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema
eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como frete, encargos sociais, seguros,
tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado.
11 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES:
11.1 - A partir do horário previsto no edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação
das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado no item 9.1, passando o(a) Pregoeiro(a) a avaliar a
aceitabilidade das propostas.
11.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para
participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu
recebimento e respectivo horário de registro e valor.
11.2.1 – Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes serão
consideradas lances.
11.2.2 – Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, desde que seja
inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o lote.
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11.3 - Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao(a) Pregoeiro(a) a
abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários lotes da mesma licitação.
11.3.1 – Em regra, a disputa simultânea de lotes obedecerá à ordem sequencial dos mesmos. Entretanto, o(a)
Pregoeiro(a) poderá efetuar a abertura da disputa de lotes selecionados fora da ordem sequencial.
11.4. O modo de disputa será o tipo “aberto”. O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será
encerrada por prorrogação automática. O sistema informará “Dou-lhe uma” quando faltar 02m00s (dois minutos
para o termino da etapa de lances (sessão pública), “Dou-lhe duas” quando faltar 01m00s (um minuto) e “Doulhe três – Fechado” quando chegar no tempo programado para o encerramento. Na hipótese de haver um lance
de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos 02m00s do período de duração da
sessão pública, o sistema prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do
momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e,
assim, sucessivamente.
11.4.1 O(A) Pregoeiro(a) tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme
explanado acima.
11.4.2 Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de negociação, a linha
do lote/item também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma Prorrogação Automática, o ícone de
“Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, é exibido;
11.5. Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os artigos
44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor ME/EPP/MEI,
conforme procedimento detalhado no item 14 deste Edital.
11.6 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente após o
encerramento da etapa de lances.
12 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
12.1 - O(A) Pregoeiro(a) efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor preço", podendo
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de
menor valor por lote, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação, observados os
prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e
demais condições definidas neste edital.
12.2 - Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor de
referência, o(a) Pregoeiro(a) negociará a redução do preço com o seu detentor.
12.3 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o(a)Pregoeiro(a) comprovará a
regularidade de situação do autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 10.520/2002, 8.666/93 e do
Decreto 10.024/2019. O(A) Pregoeiro(a) verificará, também, o cumprimento das demais exigências para
habilitação contidas nos itens 13 e 14 deste Edital.
12.3.1 – No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante convocado deverá apresentar
documentação e proposta nos mesmos prazos previstos nos itens 13 e 14.
12.3.2 - A inobservância aos prazos elencados nos itens 13 e 14, ou ainda o envio dos documentos de habilitação
e da proposta de preços em desconformidade com o disposto neste edital ensejará a inabilitação do licitante e
consequente desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).
12.4 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências
habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
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procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda ao edital.
12.5 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências
fixadas neste Edital.
12.6 - Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do licitante detentor da
melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais ajustados de forma que os preços de cada um dos itens
não resultem, após os ajustes, inexequíveis ou superfaturados.
12.7 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as exigências de habilitação, o licitante
será declarado vencedor do certame pelo(a) Pregoeiro(a).
13 - DA HABILITAÇÃO:
13.1. Os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, os documentos de
habilitação exigidos neste edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
conforme preceitua o Art. 26 do Decreto 10.024/2019.
13.1.1. Os documentos relativos à habilitação, serão enviados exclusivamente por meio da “Plataforma de
Credenciamento” da BBMnet, por meio eletrônico (upload), nos formatos (extensões) “pdf”, “doc”,
“xls”,“png” ou “jpg”,observado o limite de 6 Mb para cada arquivo, conforme regras de aceitação
estabelecidas pela plataforma www.bbmnetlicitacoes.com.br.
13.1.2. Ocorrendo dúvidas ou dificuldades para envio dos documentos de habilitação ou proposta, nos
moldes dos itens 10 e 13 deste edital, deverá ser acionado o suporte da Plataforma BBMnet, para auxiliálos no procedimento.
13.2. Franqueada vista aos interessados e decorrido o prazo de 30 (trinta) minutos,será aberto o prazo para
manifestação da intenção de interposição de recurso.
13.3. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos estabelecidos, acarretará a
desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as sanções previstas neste Edital, podendo o(a)
Pregoeiro(a) convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.
13.4. Os documentos de habilitação que obrigatoriamente forem anexados no sistema no prazo estabelezido no
item 13.1, mas não puderem ser verificados a autenticidade pelos sites oficiais, após convocação do pregoeiro,
deverão ser relacionados e apresentados na sala da Divisão de Licitação, localizada na Av. Luiz Boali, 230, CEP:
39802-900,Centro,no horário das 08 às 16 horas, em até 3 (três) dias úteis após o encerramento da sessão
pública, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis.
13.4.1. Os documentos poderão ser apresentados com a devida autenticação de tabelião ou em cópia simples,
desde que acompanhados dos originais para que sejam autenticados por servidor da Administração, ou por
publicação em órgão da imprensa oficial.
13.4.2. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela
ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-seão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias
autenticadas em papel.
13.5. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos
documentos enviados eletronicamente.
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13.6 - A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos
comprobatórios de habilitação e qualificação:
13.6.1 Documentos relativos à Regularidade Jurídica:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
b) No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente inscrito no
Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b.1) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de
sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional
de Registro do Comércio – DNRC;
e) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede,
bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
g) O Microempreendedor Individual (MEI) deverá comprovar sua condição mediante a apresentação do Certificado
da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI).
13.6.2.Documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova da Situação Regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Lei nº 8.036, de 11 de
maio de 1990), através da apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Pública Estadual;
e) Prova de Regularidade para com a Fazenda Pública Municipal;
f) Prova de Regularidade para com a Justiça do Trabalho.
13.6.3. Documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
a) Certidão Negativa de Falência e de Recuperação Judicial e Extrajudicial (Falência e Concordata) expedida pelo
Cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica, emitida, a no máximo, 90 (noventa) dias da data
prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do Artigo 31 da Lei Federal 8.666/93 e suas
alterações.
13.6.4. Documentos relativos à Qualificação Técnica:
a) Comprovação de aptidão da licitante para desempenho de atividade, pertinente, compatível em características e
quantidades com o objeto desta licitação, mediante a apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade
técnica em nome da licitante pessoa jurídica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
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13.6.5. Documentos Complementares:
a) Declaração de cumprimento aos termos dispostos no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme
Anexo II.
13.7 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da
licitante, e com número do CNPJ e com o endereço respectivo, salientando que:
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou;
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz;
13.8 - Os documentos acima mencionados não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo ou
apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas.
13.9 - Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente, não havendo prazo nos documentos os
mesmos serão considerados válidos se emitidos em até 180 dias.
13.10 -O(A) Pregoeiro(a) reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da licitação,
quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento.
13.11 - A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, a
concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação, salvo motivo devidamente
justificado e aceito pelo(a)Pregoeiro(a).
14– DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
COOPERATIVAS:
14.1 – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e às cooperativas
de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007,
deverá seguir o procedimento descrito a seguir:
14.1.1 – Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento da proposta
eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.
14.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento
diferenciado.
14.1.2 – Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automaticamente as
situações de empate a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro
de 2006.
14.1.2.1 – Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas,
empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais
bem classificada, quando esta for proposta de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno
porte ou cooperativa.
14.1.2.2 – Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a condição de
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. Nesse caso, o(a)Pregoeiro(a) convocará a arrematante
a apresentar os documentos de habilitação, na forma dos itens 12.3.1 e 13. deste edital.
9

Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
Av. Luiz Boali, 230, Centro – CEP 39.802-000
Email: licitacao@teofilootoni.mg.gov.br

14.1.3 – Caso ocorra a situação de empate descrita no item 14.1.2.1, o(a) Pregoeiro(a) convocará o representante
da empresa de pequeno porte, da microempresa ou da cooperativa mais bem classificada, imediatamente e por
meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o lote no prazo de cinco
minutos.
14.1.3.1 – Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo acima
indicado, as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que porventura possuam lances
ou propostas na situação do item 14.1.2.1 deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances
inferiores à menor proposta.
14.1.3.2 – A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que primeiro apresentar lance inferior ao
menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo(a)Pregoeiro(a), que encerrará a
disputa do item na sala virtual, e que deverá apresentar a documentação de habilitação e da proposta de preços,
conforme item 12.3.1 deste edital.
14.1.3.3 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a preclusão do
direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico ou
após o seu término serão considerados inválidos.
14.1.4 – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa, seja desclassificada pelo(a)Pregoeiro(a), por desatendimento ao edital,
essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula.
14.1.4.1 – Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item anterior, a melhor proposta
passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa, observado o previsto no item 14.1.2.2.
14.1.4.2 – No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa, empresa de pequeno
porte ou cooperativa, o(a) Pregoeiro(a) o fará através do “chat de mensagens”.
14.1.4.3 – A partir da convocação de que trata o item 14.1.4.2, a microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa, terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta inferior à então mais bem classificada, através
do “chat de mensagens”, sob pena de preclusão de seu direito.
14.1.1.4 – Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa exercite o seu direito de apresentar
proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da apresentação desta no “chat de mensagens”, conforme
estabelece o item 12.3.1 deste edital para encaminhar a documentação de habilitação e proposta de preços,
14.1.5 – O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas obedecerá
aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica.
14.1.6 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas,
empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da
documentação, contados a partir da notificação da irregularidade pelo(a) Pregoeiro(a). O prazo de 05 (cinco) dias
úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado antes do término
do prazo inicial.
15– DOS RECURSOS14. DOS RECURSOS
15.1. Proferida a decisão que declarar o vencedor, o(a) Pregoeiro(a) informará aos licitantes, por meio de
mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico,
utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema www.bbmnetlicitacoes.com.br.
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15.2. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico, no sítio,
www.bbmnetlicitacoes.com.br opção RECURSO.
15.2.1 Será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recuso. Os demais
licitantes ficarão automaticamente intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a ser contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
15.3. A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o(a) Pregoeiro(a)
adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a
homologação do procedimento licitatório.
15.4. Na hipótese de interposição de recurso, o(a) Pregoeiro(a) encaminhará os autos devidamente fundamentado
à autoridade competente.
15.5. O recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
15.6. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos
atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante
vencedora e homologará o procedimento licitatório.
15.7.O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes.
15.8. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada
a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
16 – DO REGISTRO DE PREÇOS E DO FORNECIMENTO
16.1– O Prefeito Municipal convocará o(s) adjudicatário(s) classificado(s) em primeiro lugar por item para, dentro
do prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação, assinar a Ata de Registro de
Preços, cuja minuta integra este Edital, sob pena de decair do direito ao registro de preços, podendo, ainda,
sujeitar-se às penalidades cabíveis.
16.1.1 – O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela
parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração Municipal.
16.2 – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal poderá convocar os
adjudicatários remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata de Registro de Preços ao respectivo
valor registrado, na seguinte hipótese:
16.2.1 – Inexecução contratual pelo primeiro classificado por qualquer motivo e consequente cancelamento da Ata,
inclusive em caso fortuito ou de força maior.
16.3 – Os adjudicatários convocados terão o mesmo prazo estabelecido no subitem 16.1 e 16.1.1 para assinar a
Ata de Registro de Preços com o saldo estimado para o item e o período remanescente da Ata anterior.
16.4 – O(s) detentor(es) da(s) Ata(s) não se eximirá(ao) das penalidades correspondentes, na hipótese de
inexecução contratual.
16.5 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a empresa registrada fica obrigada a fornecer os
produtos, nas quantidades indicadas pela Divisão de Material e Patrimônio em cada “Ordem de Fornecimento”.
16.6 – O Município de Teófilo Otoni não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima dos bens, ficando a seu
exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.
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16.7 – A existência do preço registrado não obriga o Município de Teófilo Otoni a adquirir os bens que dele
poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado à
empresa registrada preferência em igualdade de condições.
16.8 – A empresa que fornecer os bens que não correspondam às especificações da Ata de Registro de Preços,
deverá arcar com os prejuízos causados à administração municipal.
16.9 – Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as situações referidas nos artigos
77 e 78 da Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações e no artigo 8º do Decreto Municipal n° 6.061/2011.
16.10 – É facultada à comissão ou autoridade responsável pelo recebimento dos bens, a promoção de diligência
e/ou solicitação de amostra dos produtos licitados, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo, vedada inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta.
17 – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
17.1 – A Ata de Registro de Preços a ser firmada com a licitante vencedora incluirá as condições estabelecidas
neste instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do objeto desta licitação.
17.2 – O Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da assinatura da Ata de Registro de
Preços.
17.3 – Os bens licitados deverão ser entregues dentro do melhor padrão de qualidade.
17.4 – O fornecedor registrado é obrigado a substituir, de imediato, às suas expensas, o objeto do contrato em que
se verificar(em) vícios, defeitos, incorreções e outros.
17.5 – A Ata de Registro de Preços firmada com o Município de Teófilo Otoni não poderá ser objeto de cessão,
transferência ou subcontratação, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão.
17.6 – O Fornecedor Registrado obriga-se a manter, durante toda a vigência do referido Registro, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação, devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a
manutenção do contrato.
17.7 – A tolerância do Município de Teófilo Otoni com qualquer atraso ou inadimplemento por parte do Fornecedor
Registrado não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação, podendo o Município exercer
seus direitos a qualquer tempo.
17.8 – A recusa injustificada do Fornecedor Registro em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.
18 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
18.1 – O fornecedor terá seu registro cancelado nas seguintes hipóteses:
18.1.1 – Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
18.1.2 – Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
18.1.3 – Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
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18.1.4 – Tiver presentes razões de interesse público.
18.2 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho da Secretária Municipal de Administração.
18.3 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente
que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovados.
19 – DA FISCALIZAÇÃO
19.1– A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor designado pela Prefeitura Municipal de
Teófilo Otoni/MG, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
19.2 A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setorresponsável pela fiscalização
do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
20 – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
20.1 – A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro
instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
20.2 – As condições de fornecimento constam do Termo de Referência e da Ata de Registro de Preços, e poderão
ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação.
20.3 – O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 05
(cinco) dias, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o
caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de
Registro de Preços.
20.4 – Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela
Administração.
20.5 – A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
20.6 - Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante do Contratante, ao
qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que
surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência à Administração.
21 – DO PAGAMENTO
21.1 – O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Tesouraria do
Município de Teófilo Otoni, por processo legal, após a comprovação do fornecimento, nas condições exigidas e
apresentação dos documentos fiscais devidos, em 30 (trinta) dias corridos após apresentação da Nota Fiscal.
21.2 – O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada.
21.3 – O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
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21.4 – Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante.
21.5 – A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº
123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em
relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6°
da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
21.6 – O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente,
na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
21.7 – Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
21.8 – O contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada,
que porventura não tenha sido acordada no contrato.
21.9 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de correção monetária devida pelo Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de correção monetária = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX) I
365

I= (6/100)

I= 0,00016438

TX = Percentual da Taxa Anual = 6%

22 – DO REAJUSTE E DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
22.1 – Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis:
22.1.1 – Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato de
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos do Fornecedor Registrado e a retribuição do Município de Teófilo Otoni para a justa
remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
inicial da Ata de Registro de Preços.
22.1.2 – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterado ou extintos, bem como a superveniência de
disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos
preços registrados, implicarão a revisão destes, para mais ou menos, conforme o caso.
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22.1.3 – Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Fornecedor Registrado, esta deverá demonstrar a
quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de
custos nas quais constarão a situação anterior e a situação atual que eventualmente justificarão o reajuste da Ata
de Registro de Preços, bem como documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de
aquisição de produtos e/ou matérias primas, etc) que comprovem que o registro dos preços tornou-se inviável nas
condições inicialmente avençadas.
22.1.4 – Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Teófilo Otoni, esta deverá comprovar o
rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do Registro de Preços, sem prejuízo da Municipalidade.
22.1.5 – Fica facultado ao Município de Teófilo Otoni realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em
conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão de preços solicitada pelo
Fornecedor Registrado.
22.1.6 – A eventual autorização da revisão dos preços registrados será concedida após análise técnica e jurídica
do Município de Teófilo Otoni, porém contemplará as entregas realizadas a partir da data do protocolo do pedido
no Protocolo Geral do Município de Teófilo Otoni.
22.1.6.1 – Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, o Fornecedor
Registrado não poderá suspender o fornecimento, e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.
22.1.6.2 – O Fornecedor Registrado deverá, quando autorizada a revisão dos preços, lavrar Termo Aditivo com os
preços revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem
juros e correção monetária, em relação aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão.
23 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
23.1 – Pela inexecução parcial ou total das cláusulas e condições estipuladas neste contrato por culpa da
CONTRATADA, o CONTRATANTE poderá aplicar-lhe as penalidades de advertência, multa, suspensão
temporária do direito de licitar e contratar com o CONTRATANTE e/ou declaração de inidoneidade para licitar e
contratar com a Administração Pública, de acordo com os art. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, garantido o contraditório e a ampla defesa.
23.2 – Se a CONTRATADA deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação
falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a
Administração Pública, na forma prevista no inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93, além do encaminhamento do
caso ao Ministério Público para aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da referida Lei,
salvo superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo CONTRATANTE.
23.3 – A recusa do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, dentro do prazo
estabelecido pelo CONTRATANTE, bem como o descumprirem total ou parcialmente os contratos administrativos
e/ou as atas de registro de preço celebradas com a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni/MG, serão aplicadas as
sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com observância do devido
processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.
I – Advertência escrita - Comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre o
descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias
medidas de correção;
II – Multa - Deverá observar os seguintes limites máximos:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou serviço
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não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obra não cumprida;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, contrato, serviço ou obra não realizada, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que
é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, Contrato/Ata de Registro de Preços, pela recusa
injustificada em assinar Contrato/Ata de Registro de Preços ou em retirar a Ordem de Fornecimento;
III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Teófilo Otoni/MG, por prazo definido no art. 87, inciso III da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir com o Município de
Teófilo Otoni/MG pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo, obedecido o disposto Art. 87, Inciso
IV da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
§1º – O valor da multa aplicada nos termos do inciso II desta cláusula será descontado dos pagamentos devidos
pela Administração Pública Municipal ou cobrado judicialmente.
§2º – As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de controle,
pela autoridade expressamente nomeada no contrato.
§3º – As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente à prevista
no inciso II, assegurado o direito de defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
24 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
24.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de Teófilo Otoni,
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado ou
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no
sistema para conhecimento dos participantes da licitação.
24.2 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Município
de Teófilo Otoni não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou
do resultado do processo licitatório.
24.3 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informações nele contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis.
24.4 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).
24.5 - Da contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seu Anexo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientes na Prefeitura Municipal de Teófilo
Otoni.
24.6 - É facultado ao(a) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências
com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
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24.7 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do proponente,
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
24.8 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre
os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da
contratação.
24.9 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer
meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município
e/ou Estadode Minas Gerais.
24.10 - A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste edital.
24.11 –Na hipótese de o adjudicatário não comparecer para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, aplicar-se-á as sanções cabíveis. O(A) Pregoeiro(a) examinará as
propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, segundo a ordem de classificação, até a apuração da
proposta que atenda ao Edital, podendo ainda, negociar o preço.
24.12 – Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será transferida para dia e horário definidos pelo(a)Pregoeiro(a), comunicando devidamente aos licitantes do
Pregão Eletrônico.
24.13 - Os casos omissos serão decididos pelo(a) Pregoeiro(a) em conformidade com as disposições constantes
dos Decretos e Lei citadas no preâmbulo deste edital.
24.14 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da
Comarca de Teófilo Otoni.
24.15 - Constitui parte integrante deste edital:
24.15.1 - Anexo I - Termo de Referência;
24.15.2 – Anexo II –Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da
Constituição Federal;
24.15.3 – Anexo III –Ficha técnica descritiva do objeto;
24.15.4 – Anexo IV – Modelo de carta de apresentação de proposta final para prestação dos serviço/fornecimento;
24.15.5 – Anexo V – Minuta da Ata de Registro de Preços;
24.15.6 – Anexo VI – Minuta do Contrato.
Teófilo Otoni, 04 de fevereiro de 2021.
JOSÉLIO ANDRADE CANTÃO JÚNIOR
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO LICITATÓRIO N° 014/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021

1 DO OBJETO
1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto o registro de preços para futura e eventual prestação de
serviços de locação de veículos com condutor e fornecimento de combustível para atender a demanda da
Secretaria de Saúde de Teófilo Otoni/MG, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas neste instrumento.
1.2 O objeto desse Termo de Referência é comum, nos termos da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, e do
Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005.
1.3 O presente processo será regido e devendo o fornecedor seguir as determinações da Secretaria Municipal de
Saúde de Teófilo Otoni-MG, considerando a portaria nº 55, de 24 de fevereiro de 1999 do Ministério da Saúde e
suas, atualizações e alterações posteriores; Considerando o Decreto nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, que
regulamenta o Sistema de Registro de preços previsto no art. 15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
1.4 Especificações e quantitativos abaixo:

ITEM

DESCRIÇÃO

QTDE

UNIDADE
MEDIDA

PREÇOS MÁXIMOS ACEITOS
PELO MUNICÍPIO
PREÇO UNIT.

PREÇO
TOTAL

1

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇODE
TRANSPORTE COM VEÍCULO ÔNIBUS
SEMI - LEITO COM CAPACIDADE
MÍNIMA PARA 40 LUGARES.COR,
LINHA
DE
PRODUÇÃO
AR
CONDICIONADO, WI FI ABORDO,
DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA,
COMBUSTÍVEL DIESEL, ANO DE
FABRICAÇÃO MÍNIMO 2015. COM
SEGURO PARA PASSAGEIROS. COM
CONDUTOR E FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL.

160.000

KM

8,45

1.352.000,00

2

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇODE
TRANSPORTE COM VEÍCULO ÔNIBUS
EXECUTIVO
RODOVIÁRIO
COM
CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40
LUGARES.COR, LINHA DE PRODUÇÃO
AR CONDICIONADO, WI FI ABORDO
DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA,
COMBUSTÍVEL DIESEL, ANO DE

160.000

KM

8,46

1.353.600,00
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FABRICAÇÃO MÍNIMO 2015. COM
SEGURO PARA PASSAGEIROS. COM
CONDUTOR E FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL

3

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇODE
TRANSPORTE COM VEÍCULO ÔNIBUS
CONVENCIONAL COM CAPACIDADE
MÍNIMA PARA 48 LUGARES.COR,
LINHA
DE
PRODUÇÃO
AR
CONDICIONADO, WI FI ABORDO,
DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA,
COMBUSTÍVEL DIESEL, ANO DE
FABRICAÇÃO MÍNIMO 2015. COM
SEGURO PARA PASSAGEIROS. COM
CONDUTOR E FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL.

160.000

KM

7,90

1.264.000,00

4

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇODE
TRANSPORTE COM VEÍCULO - TIPO
VAN (MICRO-ÔNIBUS). MOTOR DE NO
MINIMO 2.000 CC.CARACTERIZADA,
EQUIPADA COM AR CONDICIONADO,
COM TRES PORTAS LATERAIS,
MÍNIMO (01) UMA VAGA PARA
DEFICIENTE FÍSICO; ACESSO A
CADEIRANTE DISPONÍVEL; DIREÇÃO
HIDRÁULICA OU ELÉTRICA MOVIDO A
DIESEL, CAPACIDADE PARA 16
LUGARES,
COR,
ANO
DE
FABRICAÇÃO NO MÍNIMO 2015,
PROTECAO DE MOTOR E CAMBIO,
TAPETES E TODOS OS ACESSORIOS
MINIMOS
OBRIGATORIOS,
CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR.
COM SEGURO PARA PASSAGEIROS.
COM CONDUTOR E FORNECIMENTO
DE COMBUSTÍVEL.

81.024

KM

5,14

416.463,36

5

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇODE
TRANSPORTE COM VEÍCULO - TIPO
VAN (MICRO-ÔNIBUS), COM TRES
PORTAS LATERAIS, MÍNIMO (01) UMA
VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICOLINHA
DE
PRODUÇÃO
COM
AR
CONDICIONADO, COR, COM TRES
PORTAS LATERAIS, MÍNIMO, ACESSO
A
CADEIRANTE
DISPONÍVEL;
DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA,
MOVIDO A DIESEL, CAPACIDADE
PARA 21 LUGARES, COR, ANO DE
FABRICAÇÃO NO MÍNIMO 2015,

81.024

KM

5,85

473.990,40
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PROTECAO DE MOTOR E CAMBIO,
TAPETES E TODOS OS ACESSORIOS
MINIMOS
OBRIGATORIOS,
CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR.
COM SEGURO PARA PASSAGEIROS.
COM CONDUTOR E FORNECIMENTO
DE COMBUSTÍVEL

6

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE COM VEÍCULO TIPO
VAN OU MICRO-ÔNIBUS COM
CAPACIDADE MÍNIMA PARA 21
LUGARES.COR,
LINHA
DE
PRODUÇÃO, AR CONDICIONADO,
DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA,
COMBUSTÍVEL DIESEL, AIR BAG E
ABS, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO
2013.
COM
SEGURO
PARA
PASSAGEIROS. COM CONDUTOR E
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.

81.024

KM

5,67

459.406,08

7

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA DE
TRANSPORTE (TIPO A).; SINALIZADOR
ÓPTICO E ACÚSTICO; EQUIPAMENTO
DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO; MACA
COM RODAS; SUPORTE PARA SORO
E
OXIGÊNIO
MEDICINAL.
TRIPULAÇÃO:
2
(DOIS)
PROFISSIONAIS, SENDO UM O
MOTORISTA E O OUTRO UM TÉCNICO
DE ENFERMAGEM

81.024

KM

10,56

855.613,44

8

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA DE
SUPORTE
BÁSICO
(TIPO
B).SINALIZADOR
ÓPTICO
E
ACÚSTICO; EQUIPAMENTO DE RÁDIOCOMUNICAÇÃO; MACA ARTICULADA E
COM RODAS; SUPORTE PARA SORO;
INSTALAÇÃO DE REDE DE OXIGÊNIO
COM
CILINDRO,
VÁLVULA,
MANÔMETRO EM LOCAL DE FÁCIL
VISUALIZAÇÃO E 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

81.024

KM

15,50

1.255.872,00
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OXIGÊNIO
PORTÁTIL
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.
TRIPULAÇÃO:
2
(DOIS)
PROFISSIONAIS, SENDO UM O
MOTORISTA E UM TÉCNICO DE
ENFERMAGEM.

9

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA DE
SUPORTE
AVANÇADO
(TIPO
D).SINALIZADOR
ÓPTICO
E
ACÚSTICO; EQUIPAMENTO DE RÁDIOCOMUNICAÇÃO; MACA COM RODAS E
ARTICULADA; DOIS SUPORTES DE

81.024

KM

20,40

1.652.889,60
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SORO;
CADEIRA
DE
RODAS
DOBRÁVEL; INSTALAÇÃO DE REDE
PORTÁTIL DE OXIGÊNIO COMO
DESCRITO NO ITEM ANTERIOR (É
OBRIGATÓRIO QUE A QUANTIDADE
DE OXIGÊNIO PERMITA VENTILAÇÃO
MECÂNICA POR NO MÍNIMO DOZE
HORAS); RESPIRADOR MECÂNICO DE
TRANSPORTE;
OXÍMETRO
NÃOINVASIVO
PORTÁTIL;
MONITOR
CARDIOVERSOR COM BATERIA E
INSTALAÇÃO ELÉTRICA DISPONÍVEL
(EM CASO DE FROTA DEVERÁ HAVER
DISPONIBILIDADE DE UM MONITOR
CARDIOVERSOR COM MARCA-PASSO
EXTERNO NÃOINVASIVO); BOMBA DE
INFUSÃO COM BATERIA E EQUIPO;
MALETA
DE
VIAS
AÉREAS
CONTENDO: MÁSCARAS LARÍNGEAS
E CÂNULAS ENDOTRAQUEAIS DE
VÁRIOS TAMANHOS; CATETERES DE
ASPIRAÇÃO; ADAPTADORES PARA
CÂNULAS;
CATETERES
NASAIS;
SERINGA DE 20ML; RESSUSCITADOR
MANUAL ADULTO/INFANTIL COM
RESERVATÓRIO; SONDAS PARA
ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DE VÁRIOS
TAMANHOS;
LUVAS
DE
PROCEDIMENTOS; MÁSCARA PARA
RESSUSCITADOR ADULTO/INFANTIL;
LIDOCAÍNA GELÉIA E "SPRAY";
CADARÇOS PARA FIXAÇÃO DE
CÂNULA;
LARINGOSCÓPIO
INFANTIL/ADULTO COM CONJUNTO
DE
LÂMINAS;
ESTETOSCÓPIO;
ESFIGMOMANÔMETRO
ADULTO/INFANTIL;
CÂNULAS
OROFARÍNGEAS ADULTO/INFANTIL;
FIOS-GUIA PARA INTUBAÇÃO; PINÇA
DE MAGYLL; BISTURI DESCARTÁVEL;
CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA;
MATERIAL
PARA
CRICOTIROIDOSTOMIA; CONJUNTO
DE DRENAGEM TORÁCICA; MALETA
DE ACESSO VENOSO CONTENDO:
TALA PARA FIXAÇÃO DE BRAÇO;
LUVAS ESTÉREIS; RECIPIENTE DE
ALGODÃO
COM
ANTISÉPTICO;
PACOTES DE GAZE ESTÉRIL;
ESPARADRAPO; MATERIAL PARA
PUNÇÃO DE VÁRIOS TAMANHOS
INCLUINDO AGULHAS METÁLICAS,
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PLÁSTICAS E AGULHAS ESPECIAIS
PARA PUNÇÃO ÓSSEA; GARROTE;
EQUIPOS DE MACRO E MICROGOTAS;
CATETERES ESPECÍFICOS PARA
DISSECÇÃO DE VEIAS, TAMANHO
ADULTO/INFANTIL; TESOURA, PINÇA
DE KOCHER; CORTADORES DE
SORO; LÂMINAS DE BISTURI;
SERINGAS DE VÁRIOS TAMANHOS;
TORNEIRAS DE 3 VIAS; EQUIPO DE
INFUSÃO DE 3 VIAS; FRASCOS DE
SORO
FISIOLÓGICO,
RINGER
LACTATO E SORO GLICOSADO; CAIXA
COMPLETA DE P

2 DA JUSTIFICATIVA
2.1. A presente contratação se faz necessária tendo em vista a grande demanda reprimida para serviços
relacionados ao Tratamento Fora do Domicílio (TFD) cuja a frota de veículos próprios da Prefeitura de Teófilo
Otoni são insuficientes ou inexistente para a grande demanda, necessidade e natureza dos serviços exigidos
quanto ao transporte de pacientes para tratamento, consultas e exames interestaduais e entre outros
atendimentos médicos especializados de diagnose, terapia ou cirúrgico em alta complexidade, a ser prestado a
pacientes atendidos exclusivamente pelo SUS, em outros Estados. Justifica-se também ao atendimento das
prerrogativas da portaria nº 55, de 24 de fevereiro de 1999 do Ministério da Saúde.
3 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
3.1 O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o
valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto. Tendo em vista, que o
Julgamento da Proposta será o Menor preço por Item.
3.2 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de
Teófilo Otoni/MG ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
3.3 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados
ou a fundo perdido.
3.4 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os
quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.
3.5 Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente
inexequíveis.
3.5.1 Os critérios de aceitabilidade são cumulativos, verificando-se tanto o valor global quanto os valores unitários
estimativos da contratação.
3.5.2 Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de
documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do
objeto deste Pregão.
3.6 Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro.
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4 DA ACEITABILIDADE DO OBJETO
4.1 O Fiscal do Contrato e/ou Secretaria Requisitante, acompanhará a qualidade do objeto licitado e as
especificações em conformidade com este Termo de Referência, devendo notificar ao órgão gestor qualquer
ocorrência de irregularidade.
4.2 A execução dos serviços será conforme prévio agendamento por parte do município junto a contratada;
4.3 Caso fique constatada a irregularidade na execução, o Fornecedor após comunicação pelo Fiscal do Contrato
e/ou Secretaria Requisitante, deverá saná-la o quanto antes, sendo que o prazo máximo é de 24 horas.
4.4 Em caso de irregularidade não sanada pelo vencedor, o Fiscal do Contrato em conjunto com a Secretaria
requisitante, reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente do Município de Teófilo
Otoni para aplicação de penalidades.
4.5 Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, o prazo de pagamento será suspenso e
considerado o fornecimento em atraso, sujeitando-a a aplicação de sanções estabelecidas na Lei e neste
instrumento.
4.6 Os itens deverão ser executados pelo licitante vencedor, no local indicado pela Secretaria requisitante;
4.7 O pagamento da nota fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento.
4.8 O objeto, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à substituição, desde que comprovada a pré-existência de
defeitos, má fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte bem como alterações da estabilidade
dentro do prazo de validade que comprometam a integridade dos serviços executados.
4.9 A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo com a
legislação própria:
- O nome do item;
-O número do item entregue;
-A quantidade correspondente a cada item;
4.10 O Fornecedor ficará responsável por vícios e/ou defeitos de fabricação ou desgaste anormal dos
equipamentos e peças, obrigando-se a reparar o dano e substituir as peças que se fizerem necessárias sem ônus
para a Administração Pública, ocasionados pela execução dos serviços.
5 DO VALOR ESTIMADO
5.1 O valor total previsto da contratação será conforme média de ampla pesquisa realizada no mercado.
6 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
6.1 Nas licitações com sistema de registro de preços não é necessário a indicação de recursos orçamentários
conforme § 2º, art. 7º do Decreto nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema de Registro de
preços previsto no art. 15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
7 DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
7.1 Os itens deverão ser executados pelo licitante vencedor, no local indicado pela Secretaria requisitante;
7.2 A execução dos serviços será conforme prévio agendamento por parte do município junto a contratada;;
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7.3 As despesas que diretamente ou indiretamente incidirem sob a prestação dos serviços como seguros,
transporte, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e demais, correrão por conta da empresa a ser
contratada.
7.4 A solicitação do quantitativo dos serviços acima listados poderá ser feita de forma fracionada de acordo com a
necessidade desta secretaria.
7.5 A empresa a ser contratada só poderá executar os serviços licitados mediante prévia autorização da Divisão
de Compras da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni/MG, sob pena de sofrer as sanções legais e não lhe ser pago
o valor.
7.6 A empresa a ser contratada deverá apresentar condutor devidamente capacitado para veículos regularizados e
vistoriados, equipados com tacógrafo e rastreador, conforme especificações dos veículos no quadro de descrições
do item 1.4 e quantitativos estabelecidos nesse termo de referência.
7.6 É expressamente proibida a subcontratação para a execução do objeto deste Termo de Referência, sem a
prévia autorização do Órgão Gerenciador.
8 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
8.1 OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
8.1.1 Emitir a nota de empenho;
8.1.2 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo FORNECEDOR para a fiel execução da Ata de
Registro de Preço;
8.1.3 Receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade responsável pelo
recebimento;
8.1.4 Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto da Ata de Registro de
Preço em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
8.1.5 Permitir acesso dos empregados do FORNECEDOR às suas dependências, sempre que necessário à
execução dos serviços, nos horários previamente acordados;
8.1.6 Notificar, por escrito, ao FORNECEDOR a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção;
8.1.7 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por um ou mais representante(s) especialmente
designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93;
8.1.8 Efetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades e
exigências da Ata de Registro de Preço;
8.1.9 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes às normas internas do Órgão Gerenciador quanto
ao uso de suas instalações, caso venham a ser solicitados pelos empregados do FORNECEDOR;
8.1.10 Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessários à perfeita compreensão dos serviços e
especificações técnicas a eles relacionados;
8.1.11 Comunicar oficialmente ao FORNECEDOR quaisquer falhas verificadas no cumprimento da Ata de Registro
de Preço.
8.1.12 A Contratante deverá utilizar o veículo exclusivamente para as finalidades que lhe são próprias, ou seja,
para transporte de pacientes que realizam Tratamento Fora Domicílio via a cidade de Teófilo Otoni-MG. Caso não
haja agendamentos, os veículos poderão ser utilizado esporadicamente pela Secretaria de Saúde de Teófilo Otoni25
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MG para outros destinos previamente informado a empresa contratada e anuência do gestor de Saúde de Teófilo
Otoni-MG.
8.1.14 Registrar as irregularidades por culpa da CONTRATADA para fins de rescisão do presente contrato ou
medidas administrativas cabíveis a cada situação.
8.1.15 Fornecer materiais informativos e comunicados referentes às determinações administrativas que visem o
gerenciamento do Contrato;
8.1.16 Dirimir as dúvidas do prestador do serviço sobre o objeto da contratação, no tocante às divergências ou
inovações na política administrativa e assistencial do Sistema de Saúde do Município de Teófilo Otoni-MG,
notificando-o por escrito a respeito de irregularidades detectadas na execução dos serviços;
8.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.2.1 Entregar o item licitado nas quantidades solicitadas conforme Ordem de Fornecimento/Serviço emitida pela
Divisão de Compras;
8.2.2 Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências do Órgão Gerenciador;
8.2.3 Substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, os itens em que se verificarem defeitos,
quebras, vícios, adulterações, incorreções ou qualquer ordem que venha a impedir a sua devida utilização, caso
ocorra imprevistos de qualquer ordem com o mesmo, sem danos a CONTRATANTE;
8.2.4 Efetuar a entrega/execução dos itens em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Administração,
em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal
constando detalhadamente as indicações da marca e prazo de garantia;
8.2.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto/serviço, de acordo com os artigos 12, 13, 18
e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
8.2.6 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar,
corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência,o produto
e/ou serviço com avarias ou defeitos;
8.2.7 Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução da avença;
8.2.8 Atender prontamente a quaisquer exigências do Órgão Gerenciador, inerentes ao objeto da presente
licitação;
8.2.9 Comunicar ao Órgão Gerenciador, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega/execução dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
8.2.10 Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preço, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.2.11 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem a prévia autorização do Município;
8.2.12 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;
8.2.13 Responsabilizar-se todos os ônus, encargos e despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e
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quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução da Ata de Registro de Preço, apresentando os
respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Município de Teófilo Otoni;
8.2.14 Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de
habilitação;
8.2.15 Responder, integral e exclusivamente por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados direta
ou indiretamente, por seus empregados, representantes ou prepostos aos bens do Município ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade da fiscalização ou acompanhamento pelo Órgão Gerenciador;
8.2.16 Arcar com todos os prejuízos resultantes de ações judiciais a que o município for compelido a responder
por força da futura contratação, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios;
8.2.17 Comunicar imediatamente ao Município qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução
do objeto licitado;
8.2.18 Fornecer os produtos/serviços contratados somente com prévia autorização do Órgão Gerenciador;
8.2.19 Responsabilizar-se por qualquer ônus decorrente de desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou
esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto;
8.2.20 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie,forem vítimas os seus empregados durante a execução
desta Ata de Registro de Preço, ainda que acontecido em dependência do Órgão Gerenciador;
8.2.21 Não interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte do Órgão Gerenciador,
salvo nos casos previstos em lei;
8.2.22 Observar e usar todas as Normas de Segurança e Prevenção de acidentes para o desempenho das
funções especifica;
8.2.23 Executar todos os trabalhos por mão de obra especializada e qualificada para tal, de acordo com as
Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como outras normas pertinentes ao
objeto deste Termo de Referência, e recomendações da própria Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni;
8.2.24 Providenciar documentação para licença de tráfego dos veículos que, pelas suas características de
utilização, a ela esteja obrigado.
8.2.25 Responsabilizar-se por todos os encargos relativos ao veículo, como IPVA, seguro obrigatório e taxa de
emplacamento.
8.2.26 Manter os veículos segurados, conforme descrito nas especificações dos mesmos, e com os rastreadores
devidamente instalados e em pleno funcionamento durante todo o prazo de vigência contratual.
8.2.27 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da utilização dos veículos, como troca de óleo e
reparos mecânicos necessários à sua manutenção.
8.2.28 Responsabilizar-se pelo abastecimento dos veículos nos serviços de transportes com condutor.
8.2.29 Realizar manutenção preventiva e corretiva dos veículos, de acordo com as recomendações do fabricante,
incluindo os serviços de funilaria, lubrificação, bem como, substituição de pneus das peças desgastadas,
mantendo a regulagem dos veículos automotores, para que sejam minimizados os níveis de emissão de
poluentes, visando contribuir com o atendimento dos programas de qualidade do ar, observados os limites
máximos de emissão de gases, conforme legislação vigente.
8.2.30 Prestar assistência 24 (vinte e quatro) horas, com plantão para atendimento e socorro do veículo.
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8.2.31 Manter atualizada e em ordem a documentação relativa ao veículo.
8.2.32 Apresentar ao local a ser designado pelo MUNICÍPIO, os veículos contratados para vistorias iniciais e
periódicas.
8.2.33 Prestar esclarecimentos necessários solicitados pelo MUNICÍPIO caso haja alguma dúvida quanto à
prestação dos serviços.
8.2.34 O condutor deverá ser habilitado para operar os veículos especificados neste instrumento.
8.2.35 Não permitir que condutor não credenciado e não habilitado, na forma da lei, conduza o veículo cuja
contratação tenha sido objeto deste contrato.
8.2.36 Substituir qualquer condutor, cuja postura no serviço for considerada inconveniente.
8.2.37 Manter os veículos objetos da contratação, em condições de executar os serviços com segurança,
eficiência e comodidade, sempre que solicitado pelo MUNICÍPIO.
8.2.38 Equipar os veículos com macaco, chave de roda, extintor de incêndio, triângulo, cinto de segurança e
demais utensílios previstos e exigidos pelo Código Nacional de Trânsito.
8.2.39 Os veículos serão vistoriados pelo MUNICÍPIO, devendo estar em perfeitas condições de funcionamento e
estado de conservação do mesmo.
8.2.40 Os veículos deverão estar disponíveis para aferição do velocímetro, sempre que solicitado pelo MUNICÍPIO
em que estiver prestando os serviços.
8.2.41 Dar ciência imediata e por escrito ao MUNICÍPIO sobre qualquer anormalidade verificada na execução dos
serviços.
8.2.42 Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus
serviços.
8.2.43 Os veículos deverão estar identificados que encontram-se a SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO
OTONI;
8.2.44 Os condutores deverão estar devidamente identificados com o crachá da empresa, contendo foto, nome e
profissão;
8.2.45 O condutor após embarcar os passageiros, deverá se apresentar e explicar qual o itinerante, tempo previsto
de chegada.
8.2.46 O condutor deverá estar trajando uniforme da empresa que deverá ser de blusa social de manga comprida
com a presença da logo da empresa, gravata, calça social, e sapato social.
8.2.47 Durante a execução de qualquer itinerário, por qualquer motivo de dano que impeça a continuação do
veículo de terminar o trajeto, um outro veículo com a mesma especificação do contrato deverá ser providenciado
para terminar o itinerário. Se essa troca do veículo durar mais de 01 hora, a empresa deverá custear as despesas
dos passageiros até a retomada do itinerário.
8.2.48 A Contratada receberá as planilhas contendo nome, endereço, ponto de referencia do paciente, hospital de
destino, dia e horário de atendimento até 06hs (seis) horas de antecedência da saída junto a contratada, sendo
que as alterações das planilhas referentes aos mesmos, ou seja, inclusão troca de acompanhante e pontos de
referencia devem ser realizados e/ou autorizadas pelo Departamento responsável pelo gerenciamento do serviço,
não sendo permitida nenhuma mudança sem a prévia autorização do TFD.
8.2.49 A Contratada deverá disponibilizar telefone(s) em que a Contratante poderá acioná-la sempre que
necessário.
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8.2.50 O contrato de locação deverá ser gerenciado exclusivamente pelo Departamento de Tratamento Fora do
Domicilio – TFD (Regulação da Secretaria de Saúde de Teófilo Otoni), não sendo permitida a interlocução com
outro Departamento da Contratante sem prévio aviso ou autorização do gestor do contrato.
8.2.51 A Contratada deverá providenciar e arcar com as despesas de confecção e instalação de adesivos com
logotipo padrão da Secretaria da Saúde de Teófilo Otoni-MG nas laterais de todos os veículos locados, ficando
estes a disposição exclusiva da Secretaria da Saúde durante a vigência do contrato ou conforme pactuação
celebrada entre as partes.
9 DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
9.1 Durante a vigência da contratação, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo servidor Priscila
Ramos Pinto, ocupante do cargo de Coordenadora do setor Tratamento Fora do Município, RG MG16430079,
inscrito no CPF 089.785.046-71, matrícula 120806, lotada na Secretaria Municipal de Saúde/TFD, devidamente
designada para esse fim.
9.2 A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização
do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
10 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.1 O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura pelo Fornecedor.
10.2 O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pelo Fornecedor.
10.3 O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
10.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que o Fornecedor
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante.
10.5 O Fornecedor regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº
123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em
relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6°
da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
10.6 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente,
na agência e estabelecimento bancário indicado pelo Fornecedor, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
10.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
10.8 O Órgão Gerenciador não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pelo
Fornecedor, que porventura não tenha sido acordada na Ata de Registro de Preço/Contrato.
10.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Fornecedor não tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de correção monetária devida pelo Órgão Gerenciador, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
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EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de correção monetária = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX) I

I= (6/100)
365

I= 0,00016438
TX = Percentual da Taxa Anual = 6%

11 DA VIGÊNCIA
11.1O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
assinatura da mesma.
12 DAS SANÇÕES
12.1 Pela inexecução parcial ou total das cláusulas e condições estipuladas neste Contrato/Ata de Registro de
Preço por culpa do Fornecedor, o Órgão Gerenciador poderá aplicar-lhe as penalidades de advertência, multa,
suspensão temporária do direito de licitar e contratar com Órgão Gerenciador e/ou declaração de inidoneidade
para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com os art. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, garantido o contraditório e a ampla
defesa.
12.2 Se o Fornecedor deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa,
ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato/ata de registro de preço, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de
licitar e contratar com a Administração Pública, na forma prevista no inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93, além do
encaminhamento do caso ao Ministério Público para aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99
da referida Lei, salvo superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo Órgão
Gerenciador.
12.3 A recusa do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preço/Contrato, dentro do prazo estabelecido pelo
Órgão Gerenciador, bem como o descumprirem total ou parcialmente os contratos administrativos celebrados com
a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni/MG, serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório
e a ampla defesa.
I – Advertência escrita - Comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre o
descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias
medidas de correção;
II – Multa - Deverá observar os seguintes limites máximos:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou serviço
não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obra não cumprida;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, contrato, serviço ou obra não realizada, no caso de atraso
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superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que
é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, Contrato/Ata de Registro de Preço, pela recusa injustificada
em assinar Contrato/Ata de Registro de Preço ou em retirar a Ordem de Fornecimento;
III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Teófilo Otoni/MG, por prazo definido no art. 87, inciso III da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir com o Município de
Teófilo Otoni/MG pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo, obedecido o disposto Art. 87, Inciso
IV da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
§1º – O valor da multa aplicada nos termos do inciso II desta cláusula será descontado dos pagamentos devidos
pela Administração Pública Municipal ou cobrado judicialmente.
§2º – As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de controle,
pela autoridade expressamente nomeada no contrato.
§3º – As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente à prevista
no inciso II, assegurado o direito de defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
13 DAS CONDIÇÕES GERAIS
13.1 É facultativo a Administração puder substituir o contrato por outros instrumentos hábeis, tais como cartacontrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço, conforme termo
do Art. 62 da Lei 8.666/93.
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ANEXO II
PROCESSO LICITATÓRIO N° 014/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021
DECLARAÇÃO
EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

........................................., CNPJ nº...................., por intermédio de seu representante legal abaixo assinado,
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Local e Data.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
UTILIZAR CARIMBO PADRONIZADO DA EMPRESA
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ANEXO III – Ficha técnica descritiva do objeto
PROCESSO LICITATÓRIO N° 014/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021

Ficha Técnica Descritiva do Objeto
Número do edital:
Órgão comprador:

Lote/Item

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

VALOR

VALOR

UNIT.

TOTAL

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital):
Preço para o lote único (em R$):
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e
que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006.
(Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
(ME/EPP).
Data:

Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.
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ANEXO IV – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL PARA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇO/FORNECIMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 014/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021
TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)
AO (A) PREGOEIRO (A) do Município de Teófilo Otoni/MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021
Fornecedor:
CNPJ:

Inscrição Estadual:

Endereço:

Bairro:

CEP:

Cidade:

Estado:

Telefone:

E-mail:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL:
Senhor Fornecedor: Para sua maior segurança, observe as condições estabelecidas no Edital:

Item

Qtde.

Unid.

Especificações

Preço Unitário
R$

Preço Total
R$

01
...

Valor Total e final por extenso R$(........................................................................)
NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:
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( ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei
Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados
– DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.
IMPORTANTE:
1. Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe convier, sem
que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.
2. A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.
 Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte
(carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e
comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

,

de

de

.

____________________________________
Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável

Obs.: A ser apresentada mediante solicitação do Pregoeiro.
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ANEXO V – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO N° 014/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. <inserir o número > / 2021
Aos < inserir o dia por extenso > dias do mês de < inserir o mês por extenso > de 2021, o MUNICÍPIO DE
TEÓFILO OTONI, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, situado na Avenida Luiz Boali, nº 230, Centro,
inscrito no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° 18.404.780/0001-09, representado neste ato pelo(a)
Secretário(a) Municipal de ....................Sr(a). ................................, inscrito no CPF sob o nº. ................., doravante
denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, nos termos das disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital do
Processo Licitatório nº. 014/2021 –Pregão Eletrônico nº. 013/2021, que originou esta Ata, e transcurso o prazo
para interposição de recursos, resolve registrar os preços das empresas abaixo identificadas, por item, a seguir
denominadas simplesmente FORNECEDOR, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,
observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.
Fornecedor: A empresa< inserir o nome do Fornecedor >, estabelecida à < inserir o endereço completo do
Fornecedor >, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° < inserir o CNPJ do Fornecedor >, neste ato
representada pelo seu < inserir o cargo ou função >, Sr.(a) < inserir o nome completo >, < inserir a nacionalidade
>, < inserir o estado civil >, < inserir a profissão >, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº. <inserir o
CPF >, portador(a) do RG n°.< inserir o Documento de Identificação >, residente e domiciliado em < inserir o
Município e a UF >.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – Constitui objeto desta Ata o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme descrições, especificações
técnicas e demais condições constantes do ANEXO I do Edital de licitação que originou o registro, parte integrante
e inseparável deste instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
2.1 – Os quantitativos e os preços registrados ofertados por item do objeto encontram-se relacionados no quadro
abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

UNID

QUANTIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

2.2 – Este instrumento não obriga o Município de Teófilo Otoni a adquirir os bens nele registrados nem firmar
contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitação específica para aquisição de um ou mais
itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário deste registro
terá preferência.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 – A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
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CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,
ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias
negociações junto aos fornecedores.
4.2 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, o órgão gerenciador deverá:
4.3 – Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;
4.4 – Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
4.5 – Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
4.6 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) – Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
b) – Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
4.7 – Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.8 – Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de
Preços aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
5.1 – A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro
instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
5.2 – As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e da Ata de Registro de
Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação.
5.3 – O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de
05(cinco) dias, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o
caso,sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de
Registro de Preços.
5.4 – Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela
Administração.
5.5 – A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
5.6 – Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante do Contratante, ao
qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que
surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência à Administração.
CLÁUSULA SEXTA – DA ACEITABILIDADE DO OBJETO
6.1 O Fiscal do Contrato e/ou Secretaria Requisitante, acompanhará a qualidade do objeto licitado e as
especificações em conformidade com este Termo de Referência, devendo notificar ao órgão gestor qualquer
ocorrência de irregularidade.
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6.2 A execução dos serviços será conforme prévio agendamento por parte do município junto a contratada;
6.3 Caso fique constatada a irregularidade na execução, o Fornecedor após comunicação pelo Fiscal do Contrato
e/ou Secretaria Requisitante, deverá saná-la o quanto antes, sendo que o prazo máximo é de 24 horas.
6.4 Em caso de irregularidade não sanada pelo vencedor, o Fiscal do Contrato em conjunto com a Secretaria
requisitante, reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente do Município de Teófilo
Otoni para aplicação de penalidades.
6.5 Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, o prazo de pagamento será suspenso e
considerado o fornecimento em atraso, sujeitando-a a aplicação de sanções estabelecidas na Lei e neste
instrumento.
6.6 Os itens deverão ser executados pelo licitante vencedor, no local indicado pela Secretaria requisitante;
6.7 O pagamento da nota fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento.
6.8 O objeto, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à substituição, desde que comprovada a pré-existência de
defeitos, má fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte bem como alterações da estabilidade
dentro do prazo de validade que comprometam a integridade dos serviços executados.
6.9 A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo com a
legislação própria:
- O nome do item;
-O número do item entregue;
-A quantidade correspondente a cada item;
6.10 O Fornecedor ficará responsável por vícios e/ou defeitos de fabricação ou desgaste anormal dos
equipamentos e peças, obrigando-se a reparar o dano e substituir as peças que se fizerem necessárias sem ônus
para a Administração Pública, ocasionados pela execução dos serviços.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
7.1 Os itens deverão ser executados pelo licitante vencedor, no local indicado pela Secretaria requisitante;
7.2 A execução dos serviços será conforme prévio agendamento por parte do município junto a contratada;
7.3 As despesas que diretamente ou indiretamente incidirem sob a prestação dos serviços como seguros,
transporte, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e demais, correrão por conta da empresa a ser
contratada.
7.4 A solicitação do quantitativo dos serviços acima listados poderá ser feita de forma fracionada de acordo com a
necessidade da Secretaria.
7.5 A empresa contratada só poderá executar os serviços licitados mediante prévia autorização da Divisão de
Compras da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni/MG, sob pena de sofrer as sanções legais e não lhe ser pago o
valor.
7.6 A empresa contratada deverá apresentar condutor devidamente capacitado para veículos regularizados e
vistoriados, equipados com tacógrafo e rastreador, conforme especificações dos veículos no quadro de descrições
do item 1.4 e quantitativos estabelecidos nesse termo de referência.
7.6 É expressamente proibida a subcontratação para a execução do objeto deste Termo de Referência, sem a
prévia autorização do Órgão Gerenciador.
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CLÁUSULA OITAVA -DA ENTREGA DOS SERVIÇOS
8.1 A execução dos serviços deverá ser TOTAL, conforme “Ordem de Serviço” e deverá vir acompanhada de nota
fiscal, sendo somente aceitos após a verificação do cumprimento das especificações contidas no Termo de
Referência. O Fornecedor deverá entregar o objeto licitado nas quantidades solicitadas no prazo determinado pela
Secretaria requisitante a contar do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Divisão de Compras.
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
9.1 – Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de acordo com as disposições definidas na minuta de
contrato ou instrumento equivalente, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PREÇO
10.1 – O preço contratado é fixo e irreajustável.
10.2 – Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do produto,
poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do contrato.
10.3 – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de
disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos
preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.
10.4 – Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Contratada, esta deverá demonstrar a quebra do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos, nas
quais constarão à situação anterior e a situação atual que eventualmente justificarão o reajuste do contrato, bem
como documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias
primas, etc), que comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente avançadas.
10.5 – Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Contratante, esta deverá comprovar o rompimento do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em prejuízo da Municipalidade.
10.6 – Fica facultado ao Contratante realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a
análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão de preços solicitada pela Contratada.
10.7 – A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a análise técnica e jurídica
do Contratante, porém contemplará as entregas realizadas a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo
Geral do Contratante.
10.7.1 – Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a Contratada não
poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.
10.7.2. A Contratada deverá, quando autorizada à revisão dos preços, lavrar Termo Aditivo com os preços
revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e
correção monetária, em relação aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão
10.8 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo
de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMAPRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
10.1 Entregar o item licitado nas quantidades solicitadas conforme Ordem de Fornecimento/Serviço emitida pela
Divisão de Compras;
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10.2 Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências do Órgão Gerenciador;
10.3 Substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, os itens em que se verificarem defeitos,
quebras, vícios, adulterações, incorreções ou qualquer ordem que venha a impedir a sua devida utilização, caso
ocorra imprevistos de qualquer ordem com o mesmo, sem danos a CONTRATANTE;
10.4 Efetuar a entrega/execução dos itens em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Administração,
em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal
constando detalhadamente as indicações da marca e prazo de garantia;
10.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto/serviço, de acordo com os artigos 12, 13, 18
e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
10.6 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar,
corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência,o produto
e/ou serviço com avarias ou defeitos;
10.7 Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução da avença;
10.8 Atender prontamente a quaisquer exigências do Órgão Gerenciador, inerentes ao objeto da presente
licitação;
10.9 Comunicar ao Órgão Gerenciador, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega/execução dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
10.10 Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preço, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
10.11 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem a prévia autorização do Município;
10.12 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;
10.13 Responsabilizar-se todos os ônus, encargos e despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que
incidam ou venham a incidir na execução da Ata de Registro de Preço, apresentando os respectivos
comprovantes, quando solicitados pelo Município de Teófilo Otoni;
10.14 Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de
habilitação;
10.15 Responder, integral e exclusivamente por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados direta
ou indiretamente, por seus empregados, representantes ou prepostos aos bens do Município ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade da fiscalização ou acompanhamento pelo Órgão Gerenciador;
10.16 Arcar com todos os prejuízos resultantes de ações judiciais a que o município for compelido a responder por
força da futura contratação, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios;
10.17 Comunicar imediatamente ao Município qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução
do objeto licitado;
10.18 Fornecer os produtos/serviços contratados somente com prévia autorização do Órgão Gerenciador;
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10.19 Responsabilizar-se por qualquer ônus decorrente de desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou
esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto;
10.20 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie,forem vítimas os seus empregados durante a execução
desta Ata de Registro de Preço, ainda que acontecido em dependência do Órgão Gerenciador;
10.21 Não interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte do Órgão Gerenciador,
salvo nos casos previstos em lei;
10.22 Observar e usar todas as Normas de Segurança e Prevenção de acidentes para o desempenho das funções
especifica;
10.23 Executar todos os trabalhos por mão de obra especializada e qualificada para tal, de acordo com as Normas
Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como outras normas pertinentes ao objeto
deste Termo de Referência, e recomendações da própria Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni;
10.24 Providenciar documentação para licença de tráfego dos veículos que, pelas suas características de
utilização, a ela esteja obrigado.
10.25 Responsabilizar-se por todos os encargos relativos ao veículo, como IPVA, seguro obrigatório e taxa de
emplacamento.
10.26 Manter os veículos segurados, conforme descrito nas especificações dos mesmos, e com os rastreadores
devidamente instalados e em pleno funcionamento durante todo o prazo de vigência contratual.
10.27 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da utilização dos veículos, como troca de óleo e
reparos mecânicos necessários à sua manutenção.
10.28 Responsabilizar-se pelo abastecimento dos veículos nos serviços de transportes com condutor.
10.29 Realizar manutenção preventiva e corretiva dos veículos, de acordo com as recomendações do fabricante,
incluindo os serviços de funilaria, lubrificação, bem como, substituição de pneus das peças desgastadas,
mantendo a regulagem dos veículos automotores, para que sejam minimizados os níveis de emissão de
poluentes, visando contribuir com o atendimento dos programas de qualidade do ar, observados os limites
máximos de emissão de gases, conforme legislação vigente.
10.30 Prestar assistência 24 (vinte e quatro) horas, com plantão para atendimento e socorro do veículo.
10.31 Manter atualizada e em ordem a documentação relativa ao veículo.
10.32 Apresentar ao local a ser designado pelo MUNICÍPIO, os veículos contratados para vistorias iniciais e
periódicas.
10.33 Prestar esclarecimentos necessários solicitados pelo MUNICÍPIO caso haja alguma dúvida quanto à
prestação dos serviços.
10.34 O condutor deverá ser habilitado para operar os veículos especificados neste instrumento.
10.35 Não permitir que condutor não credenciado e não habilitado, na forma da lei, conduza o veículo cuja
contratação tenha sido objeto deste contrato.
10.36 Substituir qualquer condutor, cuja postura no serviço for considerada inconveniente.
10.37 Manter os veículos objetos da contratação, em condições de executar os serviços com segurança, eficiência
e comodidade, sempre que solicitado pelo MUNICÍPIO.
10.38 Equipar os veículos com macaco, chave de roda, extintor de incêndio, triângulo, cinto de segurança e
demais utensílios previstos e exigidos pelo Código Nacional de Trânsito.
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10.39 Os veículos serão vistoriados pelo MUNICÍPIO, devendo estar em perfeitas condições de funcionamento e
estado de conservação do mesmo.
10.40 Os veículos deverão estar disponíveis para aferição do velocímetro, sempre que solicitado pelo MUNICÍPIO
em que estiver prestando os serviços.
10.41 Dar ciência imediata e por escrito ao MUNICÍPIO sobre qualquer anormalidade verificada na execução dos
serviços.
10.42 Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus
serviços.
10.43 Os veículos deverão estar identificados que encontram-se a SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO
OTONI;
10.44 Os condutores deverão estar devidamente identificados com o crachá da empresa, contendo foto, nome e
profissão;
10.45 O condutor após embarcar os passageiros, deverá se apresentar e explicar qual o itinerante, tempo previsto
de chegada.
10.46 O condutor deverá estar trajando uniforme da empresa que deverá ser de blusa social de manga comprida
com a presença da logo da empresa, gravata, calça social, e sapato social.
10.47 Durante a execução de qualquer itinerário, por qualquer motivo de dano que impeça a continuação do
veículo de terminar o trajeto, um outro veículo com a mesma especificação do contrato deverá ser providenciado
para terminar o itinerário. Se essa troca do veículo durar mais de 01 hora, a empresa deverá custear as despesas
dos passageiros até a retomada do itinerário.
10.48 A Contratada receberá as planilhas contendo nome, endereço, ponto de referencia do paciente, hospital de
destino, dia e horário de atendimento até 06hs (seis) horas de antecedência da saída junto a contratada, sendo
que as alterações das planilhas referentes aos mesmos, ou seja, inclusão troca de acompanhante e pontos de
referencia devem ser realizados e/ou autorizadas pelo Departamento responsável pelo gerenciamento do serviço,
não sendo permitida nenhuma mudança sem a prévia autorização do TFD.
10.49 A Contratada deverá disponibilizar telefone(s) em que a Contratante poderá acioná-la sempre que
necessário.
10.50 O contrato de locação deverá ser gerenciado exclusivamente pelo Departamento de Tratamento Fora do
Domicilio – TFD (Regulação da Secretaria de Saúde de Teófilo Otoni), não sendo permitida a interlocução com
outro Departamento da Contratante sem prévio aviso ou autorização do gestor do contrato.
10.51 A Contratada deverá providenciar e arcar com as despesas de confecção e instalação de adesivos com
logotipo padrão da Secretaria da Saúde de Teófilo Otoni-MG nas laterais de todos os veículos locados, ficando
estes a disposição exclusiva da Secretaria da Saúde durante a vigência do contrato ou conforme pactuação
celebrada entre as partes.
10.52 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provêlos com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, com Certificado de Aprovação (CA), emitido pela
Secretaria Especial do Trabalho do Ministério da Economia quando for o caso;
10.53 O Fornecedor deverá fazer a atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PPRA) e
do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com reconhecimento do risco biológico SARSCOV-2, e as medidas de biossegurança e vigilância epidemiológica a serem implementadas.
10.54 O Fornecedor deverá fazer a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), nos casos em que
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trabalhadores forem confirmados com a COVID-19 ou estiverem sob suspeita, nos termos do art. 169 da CLT, e de
notificação ao Sistema Nacional de Agravos de Notificação Compulsória (SINAN).
10.54.1 A falta de emissão de CAT e notificação ao SINAN e de adoção de medidas para investigar as causas dos
acidentes de trabalho e doenças do trabalho, como a COVID-19, será considerada falta grave, e ensejará a
rescisão contratual, diante do permissivo legal que possibilita à Administração Pública estabelecer "os direitos e as
responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas" (art. 55, inciso VII, da Lei n°
8.666/93).
10.55 Indicar um preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, com poderes e deveres em
relação à execução do objeto do contrato (art. 44 da IN 5, do Ministério do Planejamento, atual Ministério da
Economia) e, especialmente, para comunicar à Administração Pública os casos em que os seus empregados
sofreram acidentes de trabalho, acidentes de trajeto e doenças do trabalho, como a COVID-19.
10.56 Emitir declaração de que seus empregados não estão recebendo o Benefício Emergencial de Preservação
do Emprego e da Renda, com redução proporcional da jornada de trabalho e do salário ou suspensão do contrato
de trabalhos, de que trata a Lei n° 14.020/2020.
10.57 Em caso da Contratada não emitir a declaração. Referida no item anterior e informar que mantém
empregados inscritos no Programa Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, o Contratante irá
solicitar lista com os nomes e CPF dos empregados da Contratada que estejam trabalhando com redução de
jornada de trabalho ou suspensão de contrato de trabalho, nos termos do referido Programa.
10.58 Apresentada a lista, e verificando-se que há redução da jornada de trabalho por parte da Contratada, deverá
efetuar a respectiva glosa do valor correspondente à redução proporcional do salário e da jornada de trabalho, por
ocasião do pagamento da fatura de prestação de serviços.
10.59 Apresentada a lista, e verificando-se que há suspensão do contrato de trabalho, mas há prestação
serviços pelo empregado ao Contratante, a Contratada será notificada para efetuar o pagamento integral
remuneração ao(s) empregado(s), sendo o fato comunicado para a Superintendência Regional
Trabalho/Ministério da Economia e ao Ministério Público do Trabalho e rescindido o contrato de prestação
serviços.

de
da
do
de

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
12.1 Emitir a nota de empenho;
12.2 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo FORNECEDOR para a fiel execução da Ata de
Registro de Preço;
12.3 Receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade responsável pelo
recebimento;
12.4 Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto da Ata de Registro de
Preço em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
12.5 Permitir acesso dos empregados do FORNECEDOR às suas dependências, sempre que necessário à
execução dos serviços, nos horários previamente acordados;
12.6 Notificar, por escrito, ao FORNECEDOR a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção;
12.7 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por um ou mais representante(s) especialmente
designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93;
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12.8 Efetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades e
exigências da Ata de Registro de Preço;
12.9 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes às normas internas do Órgão Gerenciador quanto
ao uso de suas instalações, caso venham a ser solicitados pelos empregados do FORNECEDOR;
12.10 Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessários à perfeita compreensão dos serviços e especificações
técnicas a eles relacionados;
12.11 Comunicar oficialmente ao FORNECEDOR quaisquer falhas verificadas no cumprimento da Ata de Registro
de Preço.
12.12 A Contratante deverá utilizar o veículo exclusivamente para as finalidades que lhe são próprias, ou seja,
para transporte de pacientes que realizam Tratamento Fora Domicílio via a cidade de Teófilo Otoni-MG. Caso não
haja agendamentos, os veículos poderão ser utilizado esporadicamente pela Secretaria de Saúde de Teófilo OtoniMG para outros destinos previamente informado a empresa contratada e anuência do gestor de Saúde de Teófilo
Otoni-MG.
12.13 Registrar as irregularidades por culpa da CONTRATADA para fins de rescisão do presente contrato ou
medidas administrativas cabíveis a cada situação.
12.14Fornecer materiais informativos e comunicados referentes às determinações administrativas que visem o
gerenciamento do Contrato;
12.15 Dirimir as dúvidas do prestador do serviço sobre o objeto da contratação, no tocante às divergências ou
inovações na política administrativa e assistencial do Sistema de Saúde do Município de Teófilo Otoni-MG,
notificando-o por escrito a respeito de irregularidades detectadas na execução dos serviços;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ADESÃO DO CARONA
13.1 – Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública nãoparticipante do certame licitatório poderá utilizar a
Ata, durante sua vigência, desde que:
13.1.1 – comprove nos autos a vantagem da adesão;
13.1.2 – consulte previamente o órgão gerenciador; e
13.1.3 – observe a quantidade licitada do objeto constante da Ata e sua compatibilidade com a expectativa de
compra, no exercício, para que não ocorra fracionamento.
13.3– Caberá ao fornecedor beneficiário da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
13.4– As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, aos quantitativos
iniciais registrados na ARP.
13.5 – Poderão utilizar-se da ARP, como carona, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, outros entes da
Administração Pública e entidades privadas.
13.6– As contratações dos caronas poderão ser aditadas em quantidades, na forma permitida no art. 65, da Lei
Federal nº 8.666, de 1993, se a respectiva Ata não tiver sido aditada.
13.7 – O Órgão Gerenciador não responde pelos atos do Órgão carona.
13.8 – A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir, não respondendo pelas
eventuais irregularidades do procedimento da licitação.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1 – A presente Ata ou o registro de fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno direito nas
seguintes situações:
14.1.1 – Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR quando:
14.1.1.1 – O Fornecedor detentor do preço registrado não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro
de Preços;
14.1.1.2 – O Fornecedor não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
14.1.1.3 – Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços decorrente
do Registro de Preços;
14.1.1.4 – Os preços registrados apresentarem-se superiores aos praticados no mercado;
14.1.1.5 – O Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços ou contrato decorrente
do Registro de Preços, por um dos motivos discriminados no art. 78 e seus incisos da Lei Federal n° 8.666, de 21
de junho de 1993;
14.1.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
14.1.2 – Pelo FORNECEDOR:
14.1.2.1 – Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências do
Instrumento Convocatório que deu origem ao Registro de Preços, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem
prejuízo das penalidades previstas no Instrumento Convocatório, nesta Ata, bem como de ressarcimento ao
Município de Teófilo Otoni por perdas e danos;
14.1.2.2 – Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior.
14.2 – O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PAGAMENTO
15.1 – O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura pela Contratada.
15.2 – O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada.
15.3 – O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
15.4 – Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante.
15.5 – A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº
123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em
relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6°
da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
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15.6 – O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente,
na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
15.7 – Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
15.8 – O contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada,
que porventura não tenha sido acordada no contrato.
15.9 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de correção monetária devida pelo Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de correção monetária = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX) I
365

I=(6/100)

I= 0,00016438

TX = Percentual da Taxa Anual = 6%

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS
16.1 – A fiscalização da contratação será exercida pela Secretaria Municipal de Saúde, ao qual competirá dirimir
as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
16.2 – O representante do contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da
execução do registro de preço.
16.3 – A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666, de 1993.
16.4 – O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto
nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer da contratação:
a) Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Comportar-se de modo inidôneo;
d) Cometer fraude fiscal;
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e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no Contrato.
17.2 – A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao
objeto da contratação;
b) Multa:
b.1) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou serviço
não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obra não cumprida;
b.2) 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, contrato, serviço ou obra não realizada, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que
é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;
b.3) 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, Contrato/Ata de Registro de Preços, pela recusa
injustificada em assinar Contrato/Ata de Registro de Preços ou em retirar a Ordem de Fornecimento;
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Teófilo Otoni pelo prazo de até dois anos;
d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
17.3 – A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
17.4 – Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração
de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente
desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
17.5 – A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
17.6 – 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.
17.7 – As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida
Ativa da União e cobrados judicialmente.
17.8 – Caso o contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar
da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
17.9 – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Registro de Fornecedores.
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17.10 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
17.11 – As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 –O Termo de Referência é parte integrante desta Ata de Registro de Preços.
18.2 – Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão (Eletrônico) para
Registro de Preços nº. 013/2021 e a proposta vencedora do Fornecedor.
18.3 –A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia depois de publicado o respectivo extrato no
Diário Oficial do Município e/ou Estado.
18.4 –É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços, nos
termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra.
18.5 – Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto
Municipal nº. 04, de 2010, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123,
de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.
18.6 – Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata de Registro de Preços foi lavrada em 02 (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Comum – Comarca de Teófilo Otoni,
com exclusão de qualquer outro.

_________________________________________
ÓRGÃO GERENCIADOR
______________________________
FORNECEDOR
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ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021
TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI
O(A)..........................................................
E
A
EMPRESA
.........................................................
O Município de Teófilo Otoni, com sede na Avenida Luiz Boali, nº 230, Centro, na Cidade de Teófilo Otoni/MG,
inscrito no CNPJ sob o nº 18.404.780/0001-09, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) Municipal de
....................Sr(a). ................................, inscrito no CPF nº ...................., portador(a) da Carteira de Identidade nº
...................................., doravante denominado contratante, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob
o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº
................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº
014/2021, na modalidade Pregão (Eletrônico) nº 013/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do
Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado
no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
1.2. Discriminação do objeto:
ITEM

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANT.

VALOR

1

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de
do ........................., prorrogável na forma do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993.

..............................,

contados

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
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incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no
orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
Ficha:
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital.
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES
6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de
que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência e na Ata de
Registro de Preços.
8. CLAÚSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde, na forma
estabelecida no Termo de Referência.
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigações do contratante e da CONTRATADA são aquelas previstas na Ata de Registro de Preços.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Edital, Termo de Referência e Ata
de Registro de Preços.
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de
1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à
prévia e ampla defesa.
11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos do contratante em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77
da Lei nº 8.666, de 1993.
11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) Indenizações e multas.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES
12.1. É vedado à CONTRATADA:
a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
b) Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte do contratante, salvo nos casos
previstos em lei.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS
13.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de
1993, na Lei nº 10.520, de 2002e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO
14.1. Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do
Município e/ou Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO
15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca
de Teófilo Otoni – Justiça Comum.
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor,
que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
..........................................., .......... de.......................................... de 2021.

________________________________________
RESPONSÁVEL LEGAL DO CONTRATANTE
________________________________________
RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1ª

CPF:

2ª

CPF:
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