MUNICIPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG
CNPJ: 18.241.778/0001-58 – INSC. EST: ISENTA
Secretaria de Administração – Departamento de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2.022
EDITAL DE LICITAÇÃO
TIPO – MENOR LANCE
Processo nº 73/2.022
Recebimento das propostas: até 07/01/2.022 às 08h30min.
Abertura das propostas e sessão do Pregão Eletrônico para disputa: 07/01/2.022 às 08h31min

O MUNICÍPIO SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, com sede administrativa à
Praça Belo Horizonte, nº 22, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.241.778/0001-58, torna
público que fará realizar licitação sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO UNITÁRIO, no MODO DE DISPUTA ABERTO, visando a
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DE 05 LUGARES e VEÍCULO DE
TRANSPORTE SANITÁRIO COM ACESSIBILIDADE DE 1 CADEIRANTE, do tipo
MENOR PREÇO, conforme descrito na cláusula primeira deste Edital e detalhado no Anexo
I. O encaminhamento das propostas deverá ser exclusivamente pela plataforma digital
LICITANET até às 08h30 do dia 07/01/2.022 – segunda-feira -, quando o pregoeiro
designado e sua equipe de apoio darão início aos trabalhos, regendo-se o presente certame
pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e
2013, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto Municipal nº
1.045/2006 (Regulamenta o Pregão Eletrônico no âmbito Municipal) e demais legislações
aplicáveis à espécie e seguintes cláusulas.
O encaminhamento das propostas exclusivamente pela plataforma digital deverá ser efetuado
até a data e horários fixados para abertura das propostas comerciais.
Após a abertura das propostas comerciais via plataforma digital, o (a) Pregoeiro (a) iniciará a
sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas.
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através da
plataforma LICITANET – licitações online: www.licitanet.com.br.
O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de
remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do
licitante, nos termos do inciso III do art. 5º da Lei nº 10.520/02, que será de:
Tipo/Prazo
Plano Mensal
Plano Trimestral
Plano Semestral
Plano Anual

Valor
R$132,20
R$195,20
R$276,20
R$399,50

Valor para MEI
R$112,40
R$175,40
R$250,10
R$365,30
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1 – DO OBJETO:
1.1 – Constitui o objeto deste pregão eletrônico para AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE
PASSEIO DE 05 LUGARES e VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO COM
ACESSIBILIDADE DE 1 CADEIRANTE, com intuito de atender às necessidades da
Secretarias de Saúde deste município, de acordo com as descrições do Termo de Referencia e
Anexos deste intrumento, com recursos proveniente da Resolução Nº 7.554, 17 de junho de
2.021 e Resolução Nº 7.791, de 21 de outubro de 2.021, ambas da SECRETARIA DE
ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS.
2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 – Das condições de participação: a participação na presente licitação é facultada as
empresas do ramo, nacionais ou estrangeiras, neste último caso desde que autorizadas a
funcionar no País, previamente credenciadas na Plataforma de Pregão Eletrônico da
LICITANET, observada a necessária qualificação e que satisfaçam, entre outras exigências,
as seguintes:
2.1.1 – Não se apresentem sob forma de consórcio de empresa;
2.1.2 – Não tenham sofrido pena de participar de licitações e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislação vigente;
2.1.3 – Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s).
2.1.4 – Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Município de São João
Batista do Glória, bem como a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou
responsável técnico;
2.2.5 – Empresas com sócios ou proprietários em comum, que apresentarem propostas
para o mesmo Item a ser disputado, prejudicando a isonomia e a competitividade do
certame.
2.2 – Não aplicar-se-á os incisos I e II do artigo 48 da Lei Complementar 123/2006, tendo em
vista o inciso II do artigo 49 do mesmo diploma legal.
2.3 – Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007 e
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº
123, de 2006.
2.4 – Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
a) Que está desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob
as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme
Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93;
b) Que tem pleno conhecimento e atende a todas as exigências de habilitação e
especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto
Federal nº 10.024/19;
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c) Que aceita as condições estipuladas no edital, ressalvada a (s) hipótese (s) de
impugnação e concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações
pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas
normas incidam sobre a presente licitação;
d) Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;
e) Que não possui no quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em
observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93;
f) Que não consta no quadro societário, colaboradores do (a) MUNICIPIO DE SÃO
JOÃO BATISTA DO GLORIA/MG que mantenham vínculo familiar com detentor
de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela
demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior, (art. 9º da
lei 8.666/1993);
g) Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos,
impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com
transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento;
h) Que tem ciência do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações apresentadas
e que detém plenos poderes e informações para firmá-las.
i) Que por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firma a presente para os
fins de direito a que se destina;
j) Que em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, a licitante
cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como Microempresa /
Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade
Cooperativa de Consumo, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado, não
enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06,
alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal
nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.
3 – DO CREDENCIAMENTO
3.1 – A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente através de
Plataforma de Pregão Eletrônico, o qual deverá manifestar em campo próprio da Plataforma
Eletrônica, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação
previstas no Edital.
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3.2 – O acesso do licitante ao pregão eletrônico, para efeito de encaminhamento de proposta
de preço e lances sucessivos de preços, somente se dará mediante prévio cadastramento e
adesão aos planos elencados da plataforma credenciada.
3.3 – O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico,
dentro da vigência do plano contratado pelo licitante, salvo quando suspensas por
inadimplência do licitante junto à plataforma de pregão eletrônico e/ou canceladas por
solicitação do licitante.
3.4 – A manutenção ou alteração da senha de acesso será feita através de pedido do licitante
junto ao atendimento On-Line (CHAT) do site plataforma LICITANET - licitações online:
www.licitanet.com.br, sendo que a nova senha será enviada para via e-mail, de forma
imediata.
3.5 – É de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada, não cabendo a plataforma LICITANET - licitações online:
www.licitanet.com.br a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.
3.6 – O cadastramento do licitante junto a Plataforma de Pregão Eletrônico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao certame.
3.7 – As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pelos
telefones da plataforma LICITANET - licitações online: www.licitanet.com.br: (34) 998076633 e (34) 3014-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br
3.8 – O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.9 – É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou
aqueles se tornem desatualizados, sendo que a não observância do disposto neste subitem
poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
4 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
4.1 – Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
Pág. 4 de 32.

Praça Belo Horizonte nº 22 – Centro
37920-000 – São João Batista do Glória/MG

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG
CNPJ: 18.241.778/0001-58 – INSC. EST: ISENTA
Secretaria de Administração – Departamento de Licitação

4.2 – O ENVIO DA PROPOSTA, ACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
4.3 – Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem
do CRC, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.
4.4 – As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2.006.
4.5 – Incumbirá ao licitante 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.
4.6 – Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
4.7 – Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de
negociação e julgamento da proposta.
4.8 – Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do (a) Pregoeiro (a) e para acesso público após
o encerramento do envio de lances.
5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1 – O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,
dos seguintes campos:
5.1.1 – Valor unitário e total do item;
5.1.2 – Marca;
5.1.2.1 – Caso o licitante seja o próprio fabricante, mencionar se tratar de confecção
própria.
5.1.2 – Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à
especificação do Termo de Referência: indicando, quando aplicável, o modelo e
número do registro ou inscrição do bem no órgão competente.
5.2 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
5.3 – Nos preços indicados na proposta deverão estar computados todos os custos básicos
diretos, bem como encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outros custos ou despesas que
incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto do certame, tais como
frete, combustível, embalagens e demais concernentes à plena e total entrega do objeto.
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5.4 – É de inteira responsabilidade do licitante a elaboração da proposta, de modo que o
Município não se responsabilizará por nenhum erro, de qualquer natureza, ficando a licitante
sujeita às penalidades previstas na Lei 8666/93 e suas posteriores alterações e outras
legislações aplicáveis se for o caso.
5.5 – A proposta deverá corresponder INTEGRALMENTE à descrição do objeto constante
na cláusula primeira e no Anexo I, indicando os itens ofertados, observadas as exigências
estabelecidas neste instrumento e, os respectivos preços unitários e totais por item
5.6 – O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentação.
6 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES
6.1 – A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
6.2 – O (a) Pregoeiro (a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Anexo
I.
6.2.1 –Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
6.2.2 – A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.2.1 – A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
6.3 – O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
6.4 –O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o (a) Pregoeiro
(a) e os licitantes.
6.5 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.
6.6 – O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item.
6.7 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
6.8 – O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
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7– DO MODO DE DISPUTA
7.1 – Será adotado neste pregão eletrônico para o envio de lances o modo de disputa aberto,
onde os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o
critério de julgamento adotado neste edital.
7.1.1 – O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor
oferta deverá ser R$ 1,00 (um real).
7.1.2 – A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso,
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
7.1.3 – A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será
de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
7.1.4 – Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão
pública encerrar-se-á automaticamente.
7.1.6 – Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo
sistema, poderá o (a) Pregoeiro (a), assessorado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.2 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
7.3 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.4 – No caso de 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.
7.5 – Quando a desconexão do sistema eletrônico para o (a) Pregoeiro (a) persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo (a) Pregoeiro (a) aos participantes, no sítio
eletrônico utilizado para divulgação.
7.6 – O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO, conforme definido neste
Edital e seus anexos.
7.7 – Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.8 – Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria
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as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com
os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006.
7.8.1 – Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.8.2 – A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a
comunicação automática para tanto.
7.8.3 – Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.8.4 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.
7.8.5 – Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.8.6 – Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
7.8.6.1 – No pais;
7.8.6.2 – Por empresas brasileiras;
7.8.6.3 – Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
7.8.6.4 – Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7.9 – Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas ou os lances empatados.
7.10 – Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o (a) Pregoeiro (a) deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.
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7.10.1 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
7.10.2 – O (a) Pregoeiro (a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de
02 (duas) horas SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, envie a proposta adequada
ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados.
7.11 – Após a negociação do preço, o (a) Pregoeiro (a) iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
8 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
8. 1 – Encerrada a etapa de negociação, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital, observado o disposto no parágrafo único do
art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n. º 10.024/2019.
8.2 – Será desclassificada a proposta que apresentar preço manifestamente inexequível.
8.3 – Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações
de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
8.4 – Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.
8.5 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
8.6 – O (a) Pregoeiro (a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
8.6.1 – É facultado ao (a) Pregoeiro (a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
8.6.2 – Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo (a) Pregoeiro (a), destacamse os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
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catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso,
por outro meio e prazo indicados pelo (a) Pregoeiro (a), sem prejuízo do seu ulterior
envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.7 – Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o (a) Pregoeiro (a) examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.8 – Havendo necessidade, o (a) Pregoeiro (a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a sua continuidade.
8.9 – O (a) Pregoeiro (a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de
melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.9.1 – Também nas hipóteses em que o (a) Pregoeiro (a) não aceitar a proposta e
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor.
8.9.2 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
8.10 – Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o (a) Pregoeiro (a) verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
9 – DO CADASTRO NO HABILITANET – HABILITAÇÃO
9.1 – O HABILITANET constitui um módulo de registro cadastral da LICITANET,
disponível no rol de menus da Sala de Disputa.
9.1.1 – A habilitação dos fornecedores em licitação pertinente à aquisição de bens e
serviços, inclusive de obras e publicidade, poderão ser comprovadas por meio de
regular inscrição cadastral no HABILITANET, desde que os documentos
comprobatórios estejam validados e atualizados.
9.2 – A habilitação da licitante será verificada por meio do HABILITANET, nos documentos
por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à
qualificação econômica financeira e habilitação técnica.
9.2.1 – O interessado, para efeitos de habilitação mediante utilização do sistema, deverá
atender às condições exigidas no cadastramento no HABILITANET até a data e o
horário estabelecidos para a abertura da sessão pública.
9.2.2 – É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do CRC
– Cadastro de Fornecedores Municipal e HABILITANET para que estejam vigentes na
data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da
proposta, a respectiva documentação atualizada.
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9.2.3 – O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo (a)
Pregoeiro (a) lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43,
§3º, do Decreto 10.024, de 2019.
9.3 – Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob
pena de inabilitação.
9.4 – A licitante deverá encaminhar SOMENTE a cópia da proposta de preços ajustada,
contendo os preço unitário e global com até 02 (duas) casas decimais, bem como a marca,
para o HABILITANET para que o (a) Pregoeiro (a) possa verificar a conformidade com o
preestabelecido neste Edital, devendo ser encaminhado posteriormente, os documentos de
habilitação que não puderam ter sua veracidade aferida pelos sítios eletrônicos oficiais,
em original ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados
após ser declarado vencedor do lote/item, para o endereço: Praça Belo Horizonte, nº 22,
Centro, São João Batista do Glória/MG, CEP: 37.920-000.
9.4.1 – A NÃO APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DOS DOCUMENTOS
(em original e/ou autenticados) da habilitação que não puderam ter sua veracidade
aferida pelos sítios eletrônicos oficiais ensejará a inabilitação direta do licitante bem
como a aplicação, nos autos do certame, das penalidades previstas no Art. 49, II do
Decreto n. 10.024/2.020.
9.4.2 – Nos casos em que o (s) licitante (s) não apresentar a via original dos
documentos (em original e/ou autenticados) de habilitação que não puderam ter sua
veracidade aferida pelos sítios eletrônicos oficiais, o (a) Pregoeiro (a) declarará sua
inabilitação e convocará imediatamente, o licitante classificado em segundo lugar.
9.5 – Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
9.6 – Se o licitante for a matriz, todos os documentos fiscais deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos fiscais deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.
9.7 – Os licitantes deverão encaminhar VIA PLATAFORMA DIGITAL, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
9.7.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
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documentos de eleição de seus administradores, devidamente registrado; registro
comercial no caso de empresa individual e/ou outros documentos equivalentes;

b) Cópia de documentos pessoais do responsável pela empresa;

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

d) O objeto constante do contrato social (e da alteração contratual, caso houver)
deverá ser compatível com a natureza do objeto da presente licitação, sob pena
de não participação no certame.

9.7.2 - REGULARIDADE FISCAL (ART. 29 DA LEI 8.666/93)

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014 que
regula a emissão da Certidão Conjunta PGFN/RFB e a Certidão Previdenciária;

b) Certidão Negativa de Débito referente a tributos e contribuições estaduais e
municipais, expedidas pelos órgãos competentes: Secretaria Estadual da Fazenda e
Secretaria Municipal da Fazenda ou Finanças da sede do licitante;

c) Certidão de regularidade de situação junto ao FGTS, emitido pela CEF.

9.7.3 - REGULARIDADE ECONÔMICO/FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência ou em Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, emitida em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da
sessão do pregão, se outro prazo não constar no documento.
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9.7.4 - REGULARIDADE TRABALHISTA

a) Certidão negativa de débito trabalhista.

9.7.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades
e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio
da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado.
9.8 – Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme Lei
Complementar nº 123 de 2006 que apresentarem quaisquer restrições com relação às
exigências de regularidade fiscal, no momento da habilitação, declaradas vencedoras, terão o
prazo de 05 (cinco) dias úteis prorrogáveis por igual período para apresentarem documentos
que comprovem a regularização da pendência.
9.9 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura da Ata, ou revogar a licitação.
10 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1 – A PROPOSTA FINAL do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 02 (DUAS) HORAS a contar da solicitação do Pregoeiro(a), deverá corresponder
integralmente à descrição do objeto constante na cláusula primeira e no Anexo I, indicando
os itens vencedores, observadas as exigências estabelecidas neste instrumento e, os
respectivos preços unitários e totais por item e deverá constar:
a) Número deste processo e pregão;
b) Especificação clara, completa e detalhada de cada item ofertado;
c) Valor unitário e total de cada item em moeda nacional, com centavos de no máximo
duas casas decimais após a vírgula, com especificação da marca e modelo condo for o
caso;
d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da
data da abertura das propostas comerciais;
e) Condições de pagamento de acordo com o constante nas cláusulas deste edital..
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11 – DOS RECURSOS
11.1 – Declarado o vencedor ou vencedores, será concedido em campo próprio do sistema o
prazo de no MÁXIMO DEZ MINUTOS a qualquer licitante a interpor recurso imediata e
motivadamente na sessão com síntese das suas razões que serão registradas em ata, quando
lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões do recurso, ficando os
demais licitantes intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três
dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses;
11.2 – O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;
11.3 – A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o
objeto ao licitante declarado vencedor;
11.4 – O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser
aproveitados;
11.5 – Decididos, quando for o caso, os recursos, o pregoeiro declarará o(s) vencedor(es) da
licitação, adjudicando os itens ao(s) mesmo(s) e providenciará que os autos sejam
imediatamente remetidos à autoridade competente para homologação do certame.
12 – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1 – A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1 – Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2 – Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2 – Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
12.2.1 – A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.2.2 – A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no
HABILITANET, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.
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13 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
13.1 – Após a organização e exame do processo, se nenhuma irregularidade for constatada,
será o objeto da licitação adjudicado ao(s) licitante(s) vencedor(es) do certame pelo pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão
dos recursos apresentados e com posterior homologação.
14 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E SUAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
14 A vigência do contrtao oriundo deste pregão, terá a vigencia de 06 (seis) meses, podendo
ser prorrogado/alterado nos casos previstos na Lei 8666/93, se for o caso.
15 – DA ENTREGA DO OBJETO
15.1 - A contratada receberá AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO emitida pelo
Departamento de Compras e a entrega deverá ser no prazo de até 150 (cento e cinquenta) dias
contados a partir do recebimento da autorização, devendo o detentor do registro de preços
obedecer em tudo as condições de entrega estabelecidas na mesma.
15.2 – Ficará a cargo da empresa licitante vencedora o carregamento e descarregamento de
todo material ao solo, em local designado, e de quaisquer outras despesas como mão-de-obra
e seus respectivos encargos sociais, transporte de material e outras despesas oriundas da total
execução do objeto, ou seja, o licitante vencedor ficará plenamente responsável por quaisquer
encargos/despesas que incidirem na execução do objeto.
15.3 – O objeto desta licitação não será recebido se estiver em desacordo com as cláusulas
deste Edital, com a Lei 8.666/93, com o produto cotado pelo contratado observando sua
devida especificação ou ainda em desacordo com as condições estipuladas na
autorização/ordem de serviços.
15.4 – Não será aceito material com vício ou defeito, sendo o mesmo recebido de acordo com
o que dispõe às cláusulas deste Edital.
15.5 – A Secretaria Municipal de Infraestrutura poderá acompanhar e fiscalizar todo o
trabalho desenvolvido pelo contratado.
16 – DA ACEITAÇÃO DO OBJETO
16.1 - O Município de São João Batista do Glória/MG poderá, a qualquer momento, recusar o
recebimento do objeto em desacordo com as especificações exigidas, por seu conhecimento
específico ou exclusivo critério de avaliação.
16.2 - A avaliação será realizada por servidor deste município, que por seus conhecimentos
técnicos, observando as especificações exigidas, poderá emitirá parecer acerca da aceitação do
objeto.
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16.3 - Na eventualidade do Município de São João Batista do Glória recusar-se a receber o
objeto por estar ele em desacordo com as especificações exigidas, não se responsabilizará por
nenhum gasto necessário à substituição ou reparo.
17 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
17.1 – O objeto do contrato somente será recebido quando perfeitamente de acordo com as
condições contratuais e demais documentos que o integram nos termos do artigo 73, da lei
8.666/93 e suas posteriores alterações.
18 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DO
OBJETO
18.1 - O Município de São João Batista do Glória acompanhará e fiscalizará toda a entrega do
objeto deste edital, por meio de profissionais competentes, que poderão, constatando a
inobservância quanto às especificações deste Instrumento:
I) - Rescindir o contrato;
II) - Mandar suspender o fornecimento;
III) - Mandar substituir produtos defeituosos;
IV) - Suspender o pagamento.
18.2 - O objeto deste EDITAL, mesmo entregue e aceito definitivamente, ficará sujeito à
substituição desde que comprovada a pré-existência de vícios, má fé do contratado, bem como
alterações que comprometam a integridade do objeto.
19 – DOS PREÇOS
19.1 – Será considerado como valor máximo, para efeito de aceitação da proposta, a
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA acostado aos autos, elaborada pelo Departamento de
Requisitante.
19.2 – Os preços ofertados pelos proponentes deverão incluir todos os custos diretos ou
indiretos, os encargos necessários à entrega do objeto, descarregamento ao solo dos materiais
a serem utilizados, seguros em geral, direitos autorais, royalties, taxas, impostos, tarifas e
outras quaisquer despesas que se fizerem necessárias à boa execução da entrega do objeto
deste EDITAL.
19.3 – O valor despendido deste procedimento licitatório será irreajustável.
20 – DO PAGAMENTO
20.1 - O pagamento será efetuado de acordo com a quantidade de produtos solicitados e
entregues, através de depósito e/ ou transferencia bacária em conta corrente do licitante
vencedor até 30 (trinta) dias contados da entrega definitiva dos produtos.
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21 – DAS PENALIDADES, INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMETNO
21.1 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais previstas no Artigo 80 da Lei 8.666/93, e as previstas em Lei ou Regulamento,
sem prejuízo das seguintes sanções:
I) - Advertência;
II) - Multa:
a) O atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado ao pagamento de
multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato por dia de atraso.
b) Na hipótese do proponente vencedor inadimplir total ou parcialmente o contrato oriundo
deste Edital, a Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar multa de 10% (dez por
cento), do valor total contratado, atualizado;
c) O Município de São João Batista do Glória se reserva o direito de, a seu critério, descontar
dos pagamentos devidos ao contratado, o valor da multa prevista neste Edital, bem como
descontar da garantia prestada os mesmos valores caso o contratado se recuse a efetuar o
pagamento correspondente às multas aplicadas.
III) - Suspensão temporária de participação em Licitação, e impedimento de contratar com a
Administração, por até 02(dois) anos;
IV) - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto persistirem os motivos determinantes da punição.
21.2 – A rescisão a que se refere o item anterior, quando necessária, em tudo será regida pelos
termos da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, ficando reconhecido os direitos
da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 e 78 da mesma Lei
Federal.
21.3 – As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA.
22 – DAS RESPONSABILIDADES
22.1 - O Proponente é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, resultantes da execução do contrato oriundo desta Licitação.
22.2 - O Proponente é responsável pelos danos causados direta ou indiretamente à
Administração, bem como a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
22.3 - O Proponente reconhece ao Município de São João Batista do Glória o direito de, a
critério deste, descontar dos pagamentos devidos o valor de multas e demais sanções
pecuniárias previstas neste Instrumento.
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22.4 - O Proponente não poderá sem anuência do Município de São João Batista do Glória,
modificar quaisquer especificações deste EDITAL.
22.5 - O Proponente é obrigado a permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão pelo
Município de São João Batista do Glória, devendo prestar as informações e esclarecimentos
solicitados.
22.6 - O Proponente é obrigado a participar ao Município a ocorrência de qualquer fato ou
condição que possa atrasar ou impedir a entrega do objeto.
22.7 - O Proponente é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto deste EDITAL em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções.
22.8 - O Proponente deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em lei,
bem como diligenciar para que quando da entrega do objeto, este esteja em perfeita condição
de uso.
22.9 - O Proponente será responsável pelo transporte e descarregamento dos materiais ao solo
em local designado e, em caso de devolução, troca ou reparo, todas as despesas inerentes a
esta correrão por sua conta.
22.10 - O Proponente é obrigado a manter-se, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
23 – INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
23.1 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao
pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio
eletrônico, exclusivamente pelo sistema HABILITANET.
23.2 -- O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
23.3 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão
os participantes e a administração.
23.4 - Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico,
exclusivamente pelo sistema HABILITANET, até três dias úteis anteriores à data fixada para
abertura da sessão pública.
23.5 - A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de
dois dias úteis, contado do data de recebimento da impugnação.
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23.6 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
23.7 – Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para
realização do certame.
24 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
24.1 – Os recursos orçamentários necessários a contratação a partir deste Pregão serão
indicados na Nota de Empenho correspondente ao pagamento, conforme dotação abaixo:
02.08.01.10.301.0012.2056 – Atividades da Estratégia da Saúde da Familia
44.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanetes – Ficha 326
02.08.01.10.122.0003.2050 – Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
44.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanetes – Ficha 294

24.2 – Na eventualidade de prorrogação do contrato, os recursos orçamentários correrão à
conta de dotação orçamentária própria.
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1 - A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste
Edital, bem como na observância dos regulamentos, normas e disposições legais pertinentes.
25.2 - Os casos omissos serão decididos pelo pregoeiro e equipe de apoio juntamente com a
Assessoria Jurídica Municipal, de acordo com Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, do
Decreto Federal nº 10.024/2019, do Decreto Federal nº 7892/2013, do Decreto Municipal nº
1.045/2006 e demais disposições legais aplicáveis.
25.3 – Integram este Edital os seguintes anexos:
- Anexo I – Descrição detalhada do objeto/Termo de Referência;
- Anexo II – Minuta da Contrato;
- Anexo III – Minuta da Proposta Comercial – Modelo;
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26 – DO FORO
26.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Passos (MG), com exclusão de qualquer outro, para
dirimir quaisquer dúvidas referentes a este Edital.
E para conhecimento de todos é expedido o presente Edital, sendo publicado sua síntese, no
Jornal Hoje em Dia, IOFMG – Impressa Oficial de Minas Gerais e no DOEM – Diario Oficial
Eletrônico Municipal (http://www.gloria.mg.gov.br/index.php/diario-oficial), bem como sua
íntegra no sítio do Municipio, http://www.gloria.mg.gov.br.
São João Batista do Glória (MG), 12 de fevereiro de 2.022.

_____________________________________
Celso Henrique Ferreira
Prefeito Municipal
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ANEXO I
ITENS/DETALHAMENTO/TERMO DE REFERENCIA
1. DO OBJETO
1.1 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DE 05 LUGARES e VEÍCULO DE
TRANSPORTE SANITÁRIO COM ACESSIBILIDADE DE 1 CADEIRANTE, com
intuito de atender às necessidades da Secretaria de Saúde deste município.
1.1.1 – Dos itens:
Item
1

Descrição
VEICULO DE PASSEIO ZERO KM

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Unidade

VEÍCULO DE PASSEIO DE 05 LUGARES
COMBUSTÍVEL: FLEX (ETANOS E
GASOLINA)
HIDRÁULICA/ELÉTRICA
04 PORTAS
ABS E AIRBAG
CÂMBIO MANUAL
DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS
2.370 MM
MOTORIZAÇÃO DE 1.0 A 1.3
TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDROS E
ALARME)
AR CONDICIONADO
ANO/MODELO: 2022/2022 (OU
SUPERIOR)
COM TODOS OS ACESSÓRIOS MÍNIMOS
OBRIGATÓRIOS
CONFORME
LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

01

Resolução SECRETARIA DE ESTADO DE
SAÚDE DE MINAS GERAIS Nº 7.554, 17
de junho de 2.021.
2

VEÍCULO
DE
TRANSPORTE
SANITÁRIO COM ACESSIBILIDADE
DE 1 CADEIRANTE

Unidade

COMBUSTÍVEL: DIESEL
CÂMBIO MANUAL
DIREÇÃO HIDRÁULICA
VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS
DIANTERIRAS

01
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TRAVAS ELÉTRICAS
AR CONDICIONADO COM DUTO
CENTRAL DE FÁBRICA
TACÓGRAFO DIGITAL+ SENSOR
TAQUIMÉTRICO NA CAIXA
ESPELHORETROVISOR COM
COMANDO ELÉTRICO
FARÓIS DE NEBLINA
TRAÇÃO:4X2
TV 23COM KIT MULTIMÍDEA COM TV
DIGITAL
ENTRE EIXOS, MÍNIMA DE 3665 MM
VEICULO CONFORME RESOLUÇÃO
CONTRAN 316/09
POTENCIA MINIMA DE 130CV
CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 10
(DEZ) PESSOAS COM ACESSIBILIDADE,
ANO/MODELO: 2022/2022 (OU
SUPERIOR)
COM TODOS OS ACESSÓRIOS MÍNIMOS
OBRIGATÓRIOS
CONFORME
LEGISLAÇÃO EM VIGOR
Resolução SECRETARIA DE ESTADO DE
SAÚDE DE MINAS GERAIS Nº 7.791, de
21 de outubro de 2.021.

1.1.2 – Para os efeitos desta aquisição será considerado “veículo zero Km”, o veículo a motor
de propulsão antes de seu registro e licenciamento vendidos por uma concessionária
autorizada pelo fabricante ou pelo próprio fabricante, nos termos da Deliberação CONTRAN
nº 64, de 30 de maio de 2008, e Lei Federal nº 6.729/1979 e que ainda não tenha sido dirigido.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. A aquisição visa equipar a Secretaria de Saúde deste município, garantindo o
funcionamento e continuidade dos serviços prestados à população.
3. VIGÊNCIA
3.1 O cotrato oriundo deste processo licitatório terá vigência de 06 (seis) meses.
4. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E FISCALIZAÇÃO
4.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou
defeitos observados.
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4.2 O recebimento do objeto será feito no dia, local e horário estipulados na AUTORIZAÇÃO
DE FORNECIMENTO por servidor designado, conforme dispõe a Lei 8.666/93
4.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, 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.
4.4 O representante da Administração 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 falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis.
4.5. Constatando a inobservância quanto às especificações deste instrumento, a administração
poderá:
I) - Rescindir o contrato;
II) - Mandar suspender o fornecimento;
III) - Mandar substituir produtos defeituosos;
IV) - Suspender o pagamento.
5. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
5.1 Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das aquisições cujos preços
forem registrados a partir deste Pregão serão indicados na Nota de Empenho correspondente
ao pagamento. Os pedidos de fornecimento de bens visando atender às necessidades da
secretaria somente serão feitos se houver disponibilidade financeira e orçamentária para
suportar as despesas, quando os mesmos serão indicados conforme item anterior.
6. DA ENTREGA
6.1 A contratada receberá AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO emitida pelo
Departamento de Compras e a entrega deverá ser no prazo de até 150 (cento e cinquenta) dias
contados a partir do recebimento da autorização, devendo o detentor do registro de preços
obedecer em tudo as condições de entrega estabelecidas na mesma.
7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1 O pagamento será efetuado de acordo com a quantidade de produtos solicitados no prazo
máximo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega definitiva dos produtos.
7.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo,
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
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hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 A inexecução total ou parcial da ata de registro de prerços enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais previstas no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93, e as previstas em
Lei ou Regulamento, sem prejuízo das seguintes sanções previstas nos artigos 86 à 88 da Lei
Federal 8666/93:
I) – Advertência escrita;
II) - Multa:
a) 0,1% (zero vírgula um por cento) calculado sobre o valor total da ordem de
fornecimento (O. F.), por dia de atraso na entrega dos produtos, até o 30º (trigésimo)
dia;
b) 2% (dois por cento) calculado sobre o valor da ordem de fornecimento (O. F.), pela
entrega dos produtos com vícios ou defeitos ou defeitos ocultos que o torne impróprio
para uso, diminua-lhe o valor ou fora das especificações contratadas;
c) 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor da O. F., pelo atraso na entrega dos
produtos, superior a 30 (trinta) dias, com a possível rescisão contratual.
d) 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, na
hipótese do detentor do registro, injustificadamente, desistir da presente ata ou der
causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual,
quando o Município, em face de menor gravidade do fato e mediante motivação da
autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.
III) - Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a
Administração Municipal, por até 02(dois) anos;
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 perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
8.2 A rescisão a que se refere o item anterior, quando necessária, em tudo será regida pelos
termos da Lei Federal 8.666/93 e 10.520/02 e suas posteriores alterações, ficando reconhecido
os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 e 78 da
mesma Lei Federal.
8.3 O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento)
do valor total do Contrato;
8.4 As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA.
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8.5 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada nas hipóteses dos artigos 20 e 21 do
Decreto Federal 7.892/13.
9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
9.1 Menor preço unitário.
10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
10.1 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.
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ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO
PROCESSO 73/2.022 – PREGÃO ELETRÔNICO 03/2.022
Pelo presente instrumento, o Município de São João Batista do Glória/MG, pessoa jurídica de
direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 18.241.778/0001-58, com sede na Praça Belo
Horizonte, 22, bairro Centro em São João Batista do Glória/MG, neste ato representada pelo
Prefeito Municipal, o Senhor Celso Henrique Ferreira, brasileiro, casado, portador da cédula de
identidade RG nº __________, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de ________, e do
CPF/MF nº _______________, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa
____________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________________, com sede
administrativa ________________________, nº. ___, bairro __________ na cidade de
____________ neste ato representada pelo Sr. _______________________, brasileiro,
____________________, portador do CIC/MF nº ______________________________ e CI nº
_____________________________ SSP/__, doravante denominada CONTRATADA, tendo em
vista o resultado do Processo Licitatório 73/2.022 Pregão Eletrônico nº 73/2.022, cujo resultado
foi homologado na data de ___/___/2.021, resolvem celebrar o presente CONTRATO, que se
regerá pela Leis Federais nº 8.666/.93 e 10.520/02 e alterações posteriores, em consonância com
as normas e condições fixadas no ato convocatório do referido processo de licitação, e seus
anexos, com os termos da proposta vencedora, e de acordo com as condições e cláusulas
seguintes:
1 – DO OBJETO
1.1 - Constitui OBJETO do presente contrato a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO
DE 05 LUGARES e VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO COM
ACESSIBILIDADE DE 1 CADEIRANTE, com intuito de atender às necessidades da
Secretarias de Saúde deste município, com recursos proveniente da Resolução SES Nº 7.554, 17
de junho de 2.021 e Resolução SES Nº 7.791, de 21 de outubro de 2.021.
2 – DOS ITENS ADQUIRIDOS
Item

Qtde.

UN

Descrição

Marca

V. Unit. R$

V. Total R$

1
2
TOTAL

3 – DA VINCULAÇÃO
3.1 - Para todos os efeitos, as cláusulas deste Contrato, bem como os termos da Proposta nela
adjudicada estão plenamente vinculados ao Instrumento Convocatório em tudo aquilo que não
conflitarem.
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4– DA ENTREGA DO OBJETO
4.1 - A contratada receberá AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO emitida pelo Departamento
de Compras e a entrega deverá ser no prazo de até 150 (cento e cinquenta) dias contados a partir
do recebimento da autorização, devendo o detentor do registro de preços obedecer em tudo as
condições de entrega estabelecidas na mesma.
4.2 - Ficará a cargo da empresa licitante vencedora o carregamento e descarregamento de todo
material ao solo, em local designado, e de quaisquer outras despesas como mão-de-obra e seus
respectivos encargos sociais, transporte de material e outras despesas oriundas da total execução
do objeto, ou seja, o licitante vencedor ficará plenamente responsável por quaisquer
encargos/despesas que incidirem na execução do objeto.
4.3 - O objeto desta licitação não será recebido se estiver em desacordo com as cláusulas deste
contrato, com a Lei 8.666/93, com o produto cotado pelo contratado observando sua devida
especificação ou ainda em desacordo com as condições estipuladas na autorização/ordem de
fornecimento.
4.4 - Não será aceito material com vício ou defeito, sendo o mesmo recebido de acordo com o que
dispõe às cláusulas deste contrato.
5 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
5.1 - O objeto do contrato somente será recebido quando perfeitamente de acordo com as
condições contratuais e demais documentos que o integram nos termos do artigo 73, da lei
8.666/93 e suas posteriores alterações.
6 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DO OBJETO
6.1 - O Município de São João Batista do Glória acompanhará e fiscalizará toda a execução do
objeto deste Contrato, através de profissionais competentes, que poderão, constatando a
inobservância quanto às especificações deste instrumento:
I) - Rescindir o contrato;
II) - Mandar suspender o fornecimento;
III) - Mandar substituir produtos defeituosos;
IV) - Suspender o pagamento.
5.2 - O objeto deste Contrato, mesmo entregue e aceito definitivamente, ficará sujeito à correção
desde que comprovada a pré-existência de vícios, má fé do contratado, bem como alterações que
comprometam a integridade do mesmo.
7 – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO
7.1 - O Valor Total deste contrato é de R$ xxxx,xx (xxxxx).
7.1.1 - O pagamento será efetuado de acordo com a quantidade de produtos solicitados no
prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega definitiva do Item.
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8 – VIGÊNCIA DO CONTRATO
8.1 - A vigência deste contrato será de 06 (seis) meses contados de sua assinatura, podendo ser
prorrogado/alterado nos casos previstos na Lei 8666/93, se for o caso.
9 – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
9.1 - O contrato celebrado poderá ser alterado, nos casos previstos no Artigo 65 da Lei 8.666/93.
10 – DAS PENALIDADES E DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
10.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais previstas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93, e as previstas em Lei ou
Regulamento, sem prejuízo das seguintes sanções previstas nos artigos 86 à 88 da Lei Federal
8666/93:

I) - Advertência;
II) - Multa:
a) O atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado ao pagamento de
multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato por dia de atraso.
b) Na hipótese do proponente vencedor inadimplir total ou parcialmente o contrato oriundo
deste Edital, a Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar multa de 10% (dez por
cento), do valor total contratado, atualizado;
c) O Município de São João Batista do Glória se reserva o direito de, a seu critério, descontar
dos pagamentos devidos ao contratado, o valor da multa prevista neste Edital, bem como
descontar da garantia prestada os mesmos valores caso o contratado se recuse a efetuar o
pagamento correspondente às multas aplicadas.
III) - Suspensão temporária de participação em Licitação, e impedimento de contratar com a
Administração, por até 02(dois) anos;
IV) - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto persistirem os motivos determinantes da punição.
11 – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
11.1 - O Contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, resultantes da execução deste Contrato.
11.2 - O Contratado é responsável pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração,
bem como a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo desta
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
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11.3 - O Contratado reconhece ao Município de São João Batista do Glória o direito de, a critério
deste, exigir os pagamentos devidos em razão de multas e demais sanções pecuniárias previstas
neste Contrato.
11.4 - O Contratado não poderá sem anuência do Município de São João Batista do Glória,
modificar quaisquer especificações deste Contrato.
11.5 - O contratado é obrigado a permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão pelo Município
de São João Batista do Glória, devendo prestar as informações e esclarecimentos solicitados.
11.6 - O Contratado é obrigado a participar ao Município a ocorrência de qualquer fato ou
condição que possa atrasar ou impedir a conclusão da execução do objeto, sem prejuízo, à critério
da Administração, da aplicação das penalidades previstas neste Instrumento
11.7 - O Contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato em que se verificar vícios, defeitos ou
incorreções.
11.8 - O Contratado deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em Lei
específica sobre a natureza do objeto, bem como diligenciar para que os produtos a serem
entregues sejam de alta qualidade e eficácia.
11.9 - O Contratado será responsável pelo transporte e descarregamento de todos os produtos e,
em caso de devolução ou troca, todas as despesas inerentes a esta correrão por sua conta.
11.10 - O Contratado é obrigado a manter-se, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
12 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
12.1 - Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações decorrentes deste
Contrato, correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12.2 - Na eventualidade de prorrogação do contrato, os recursos orçamentários correrão à conta de
dotação orçamentária própria.
13 – DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS
13.1 - O presente contrato reger-se-á por suas cláusulas vinculadas ao Instrumento Convocatório
PREGÃO ELETRÔNICO 18/2.021 em tudo aquilo que não conflitarem, Lei nº 8.666/1993,
Lei nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, do Decreto Federal nº 7892/2013, do
Decreto Municipal nº 1.045/2006 e demais disposições legais aplicáveis , os preceitos de direito
público e da Teoria Geral dos Contratos.
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14 – DO FORO
14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Passos (MG), com exclusão de qualquer outro, para
dirimir quaisquer dúvidas referentes a este Contrato.
14. 1 - E por estarem justos e contratados, firmam o presente em duas vias de igual teor e forma,
para fins e efeitos de direito.

São João Batista do Glória, __ de ________________ de 2.022.

ASSINATURA DAS PARTES...
ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS...
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ANEXO III
MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
AO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG
PRAÇA BELO HORIZONTE, 22 – CENTRO
SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA /MG – CEP 37.920-000
CNPJ: 18.241.778/0001-58
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
Referente ao:
Processo: 73/2.022 – Pregão Eletrônico: 03/2.022

PROPOSTA
A empresa -------------------, situada na ---------------------, Bairro ------------------, na
cidade de ----------------------, Estado de -------------, inscrita no CNPJ: -------------------------, Inscrição
Estadual: -----------------------, representada pelo Sr. -----------------------, vem apresentar a proposta
comercial referente ao solicitado no Anexo I do Instrumento Convocatório do processo em epígrafe :
Ite
m

Qtde.

1

UN
Un.

Un.

01

Marca

V. Unit. R$

V. Total R$

VEICULO DE PASSEIO ZERO KM
VEÍCULO DE PASSEIO DE 05
LUGARES
COMBUSTÍVEL: FLEX (ETANOS E
GASOLINA)
HIDRÁULICA/ELÉTRICA
04 PORTAS
ABS E AIRBAG
CÂMBIO MANUAL
DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS
2.370 MM
MOTORIZAÇÃO DE 1.0 A 1.3
TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDROS E
ALARME)
AR CONDICIONADO
ANO/MODELO: 2022/2022 (OU
SUPERIOR)
COM
TODOS
OS
ACESSÓRIOS
MÍNIMOS
OBRIGATÓRIOS
CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

01

2

Descrição

VEÍCULO
DE
TRANSPORTE
SANITÁRIO COM ACESSIBILIDADE
DE 1 CADEIRANTE
COMBUSTÍVEL: DIESEL
CÂMBIO MANUAL
DIREÇÃO HIDRÁULICA
VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS
DIANTERIRAS
TRAVAS ELÉTRICAS
AR CONDICIONADO COM DUTO
CENTRAL DE FÁBRICA
TACÓGRAFO DIGITAL+ SENSOR
TAQUIMÉTRICO NA CAIXA
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ESPELHORETROVISOR COM
COMANDO ELÉTRICO
FARÓIS DE NEBLINA
TRAÇÃO:4X2
TV 23COM KIT MULTIMÍDEA COM TV
DIGITAL
ENTRE EIXOS, MÍNIMA DE 3665 MM
VEICULO CONFORME RESOLUÇÃO
CONTRAN 316/09
POTENCIA MINIMA DE 130CV
CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 10
(DEZ) PESSOAS COM
ACESSIBILIDADE,
ANO/MODELO: 2022/2022 (OU
SUPERIOR)
COM
TODOS
OS
ACESSÓRIOS
MÍNIMOS
OBRIGATÓRIOS
CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR
TOTAL

Valor da Proposta: R$ xxxxxxx (valor por extenso)
Validade da Proposta: de acordo com o Edital do processo em epígrafe.
Condições de Pagamento: de acordo com o Edital do processo em epígrafe.
Prazos e locais de Entrega: de acordo com o Edital do processo em epígrafe.
A empresa acima qualificada, por meio do representante supracitado, DECLARA estar
ciente e de acordo com todas as normas e condições estabelecidas no edital do processo em epígrafe, e
que os preços indicados nesta proposta estão computados todos os custos básicos diretos, bem como
encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir
direta ou indiretamente sobre o objeto do certame, tais como frete, combustível, embalagens e demais
concernentes à plena e total entrega do objeto.
Cidade, xx de xxxxxx de 2.022.

_______________Assinatura_________________
Nome do Representante
RG:
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