
 

 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEs / EPPs 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR MEIO DA INTERNET 

TIPO: Menor Preço por Lote 

Pregão Eletrônico n. 09/2023 

Processo n. 49/2023 

OBJETO: Registro de Preços para eventual futura contratação prestação de serviços de remoção de 

pacientes em UTI móvel, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência 

constante do Anexo I deste Edital. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF. 

ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço: 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 

Pregão Eletrônico n. 09/2023 

Processo n. 49/2023 

 

O MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES/RS, através de sua representante legal, a Exmª. Prefeita Municipal, 

Sra. Rita de Cássia Campos Pereira, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento de 

quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 

menor preço, para o Registro de Preços destinado a futura contratação do objeto especificado no Anexo I 

deste Edital. 

O presente certame será regido pela Lei nº 10.520/2002, pela Lei Complementar n° 123/2006, pelos Decretos 

municipal nº 1.391/2020 que (regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as 

microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, 

microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, 

serviços e obras no âmbito da administração pública municipal), e pelo, Decreto municipal nº 1.392/2020 que 

(regulamenta a modalidade de licitação pregão eletrônico e presencial) e, subsidiariamente, pela Lei nº 

8.666/1993, observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos. 

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a 

comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da 

criptografia e autenticação em todas as suas fases. 

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro (a), mediante a inserção e 

monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica 

www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o 

processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor 

responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta 

com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de 

habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando 

mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 
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conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a Prefeita 

Municipal para propor a homologação. 

O Edital estará disponível gratuitamente na página www.muitoscapoes.rs.gov.br/licitacoes e no endereço 

eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ:                                  17:00horas do 16/02/2023. 

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ:                                           17:00horas do 16/02/2023. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ:                                                                08:50 horas do dia 22/02/2023. 

ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA:                                                                      às 09:00 horas do dia 22/02/2023. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:                                             às 09:01 horas do dia 22/02/2023. 

MODO DE DISPUTA:                                                                                                                                          Aberto. 

1. DO OBJETO: 

1.1. Registro de Preços para eventual futura contratação prestação de serviços de remoção de 

pacientes em UTI móvel, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência 

constante do Anexo I deste Edital. 

1.2. Participação exclusiva de Microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). 

1.3. Órgão Coordenador / Gerenciador: Secretaria Municipal da Administração – Departamento de 

Compras e Licitações. 

1.4. Órgão Participante: Secretaria Municipal de Saúde. 

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

2.1. O Valor estimado desta licitação é de R$ 1.147.314,96 (hum milhão, cento e quarenta e sete mil 

trezentos e quatorze reais e noventa e seis centavos). 

2.2. A Administração não é obrigada a contratar as quantidades registradas, observado o direito de 

preferência, em igualdade de condições, do beneficiário da Ata de Registro de Preços.  

Recursos orçamentários: 2.181 Manutenção da Secretaria Municipal da Saúde – ficha 291 

FR 0500 

Elemento de despesa: 3.3.90.39 Serviços Terceiros De Pessoa Jurídica. 

3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO: 

3.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar este Edital. 

3.2. A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema 

Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 
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3.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no prazo de 

até 24 (vinte e quatro) horas. 

3.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de propostas. 

3.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, 

até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 

eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

3.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

3.7. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica 

na aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 

3.8. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem 

geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos 

licitantes, seu acompanhamento. 

3.9. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de 

empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 

processo para responder pela proponente. 

3.10. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para 

a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto 

ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de 

procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital). 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO: 

4.1. Poderão participar da licitação apenas as empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei 

Complementar nº 123/2006 e do Decreto Municipal nº 1.391/2020, como microempresa (ME) ou empresa de 

pequeno porte (EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação e  que estiverem 

previamente credenciadas perante o sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio 

do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br.  

4.1.1. As licitantes que não estejam cadastradas ou que estiverem com seus cadastramentos vencidos, 

também poderão participar da licitação, desde que atendidas as exigências do item 13, deste edital. 

4.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes 

às condições deste Edital. 

4.2.1. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, 

implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 

4.3. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, ou participar do contrato dela 

decorrente, sob pena de recebimento das sanções previstas neste Edital: 
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4.3.1. Pessoas físicas não empresárias; 

4.3.2. Servidor ou dirigente da administração municipal; 

4.3.3. O autor do Termo de Referência, Anexo I deste edital, pessoa física ou jurídica. 

4.3.4. As sociedades empresárias: 

4.3.4.1. que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação; 

4.3.4.2. que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, dissolução ou liquidação; 

4.3.4.3. que integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência); 

4.3.4.4. que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa disponível no Portal do CNJ; 

4.3.4.5. integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que tenham diretores, sócios 

ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, 

exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

4.3.4.6. que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis pela elaboração do termo de 

referência, ou da qual o autor do termo de referência seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 

5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

4.3.4.7. cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de agente público, 

preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração pública do Município de 

Muitos Capões, em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio de contrato de serviço 

terceirizado ou contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens, ou ainda de convênios e os 

instrumentos equivalentes; 

4.3.4.8.  estrangeiras que não funcionem no país; 

4.4. O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo para a inabilitação do licitante. 

4.5. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o(s) 

mesmo(s) item(s). 

4.6. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (condenações cíveis por atos de 

improbidade administrativa) e no Portal Transparência (www.portaltransparencia.gov.br/cnep), para 

aferição de eventuais registros impeditivos de participar de licitações ou de celebrar contratos com a 

Administração Pública.  

5. DO CREDENCIAMENTO: 

5.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema 

eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

5.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha 

pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas), onde também deverão 
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se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta 

utilização. 

5.2.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores informações 

na página www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de 

atendimentos do Portal ou pelo e-mail falecom@portaldecompraspublicas.com.br. 

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

5.3.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou 

à(ao) Município de Muitos Capões, responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

5.4. O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade do licitante ou de 

seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a 

este Pregão. 

5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 

sistema para imediato bloqueio de acesso. 

5.6. O Pregão será conduzido pela Comissão Permanente de Licitação, com apoio técnico e operacional 

do Portal de Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação. 

 

6. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA: 

6.1. Neste certame se aplica o direito de preferência previsto no Decretos municipal nº 1.391/2020 que 

(regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de 

pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e 

sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da 

administração pública municipal). 

 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA: 

7.1. Por tratar-se de licitação com participação exclusiva de MEs / EPPs, não haverá a subcontratação 

compulsória prevista no art. 48, II, da Lei Complementar nº 123/2006, regulamentado pelo Decretos 

municipal nº 1.391/2020. 

8. DO ENVIO DA PROPOSTA: 

8.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e até a 

data e hora marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do 
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objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

8.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva 

responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias 

para a execução do objeto desta licitação. 

8.2. O licitante não poderá cotar quantidades de serviços/produtos inferiores ao total do objeto, 

observado o limite mínimo de quantitativos previstos no Anexo I deste Edital. 

8.3. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas. 

8.4. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

8.4.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional; 

8.4.2. Descrição detalhada do serviço cotado indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade 

ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

8.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência 

entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas. 

8.6. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na contratação. 

8.7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

8.8. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as 

seguintes Declarações on line, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico: 

8.8.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso; 

8.8.1.1. A indicação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao 

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte; 

8.8.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências do Edital. 

8.9. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser 

confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação, e 

somente após requisição do Pregoeiro. 

8.10. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a 

licitante às sanções previstas no item 19 deste Edital. 

 



 

 

9. DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES: 

9.1. A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Pregoeiro, por meio do sistema eletrônico, 

na data, horário e local indicados neste Edital. 

9.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente 

mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

9.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam 

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não 

apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

9.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 

9.3.2. A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que deverá ser levada a 

efeito após o seu julgamento definitivo conforme definido no item 12 deste edital. 

9.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 

da fase de lances. 

9.5. 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.  

9.6. 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. 

9.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão 

e as regras estabelecidas no Edital. 

9.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo 

pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (Portal 

de Compras Públicas). 

9.7.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

9.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

9.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar.  

9.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

9.11. Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que houve 

erro de digitação, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade. 

9.11.1. Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance ofertado em 

mais de 85%.  



 

 

9.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

9.13. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício 

somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal de 

Compras Públicas, http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para 

a sua reabertura. 

9.14. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico 

encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 

(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances.  

9.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de 

desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das 

propostas. 

 

10. DO EMPATE: 

10.1. Consideram-se empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou 

empresas de pequeno porte forem iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada, situação em que, como critério de desempate, será assegurado o direito de preferência de que 

trata os arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 1.391/2020, mediante a adoção 

dos seguintes procedimentos: 

10.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, cuja proposta estiver no 

intervalo estabelecido no item 10.1, será convocada para, querendo, apresentar nova proposta de preço 

inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o 

encerramento dos lances, sob pena de preclusão; 

10.1.2. Apresentada proposta nas condições acima referidas, esta será considerada como a licitante detentora 

do lance mais vantajoso, dando prosseguimento ao certame na forma do item 11 e seguintes; 

10.1.3. Não apresentada proposta na condição cima referida, serão convocadas as microempresas ou 

empresas de pequeno porte, no intervalo estabelecido acima, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito; 

10.1.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs / EPPs que se encontrem em situação de 

empate, será efetuado sorteio aleatório entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta. 

10.1.5. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo 

Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e conforme art. 5º, §6º 

do Decreto Municipal nº 1.391/2020.  

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

 

10.1.6. Na hipótese de não declaração de licitante vencedora, enquadrada como microempresa ou empresa 

de pequeno porte, será dado prosseguimento ao certame na forma do item 11 e seguintes da licitante que 

originalmente apresentou a menor proposta ou lance. 

10.1.7. O disposto nos subitens 10.1.1 a 10.1.5, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

10.1.8. A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço ofertado pela licitante, 

para efeito de classificação de aceitabilidade da proposta. 

10.2. Se o pregoeiro observar que há licitantes em situação de empate que enviaram seus lances em horários 

exatamente iguais, mas não se enquadram como MEs / EPPs, adotará os seguintes critérios de desempate, 

nesta ordem: 

10.2.1. Utilização de bens e serviços produzidos no Brasil; 

10.2.2. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

10.2.3. Utilização de bens e serviços produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento tecnológico no País; 

10.2.4. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados 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; 

10.2.5. Sorteio. 

10.3. A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor Negociado", com 

a devida justificativa. 

11. DA NEGOCIAÇÃO DIRETA: 

11.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro poderá encaminhar 

contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento 

e o valor estimado para a contratação, para que seja obtida melhor proposta. 

11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 

 

12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

12.1. Encerrada a etapa de negociação se houver, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

12.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade 

com o último lance ofertado num prazo máximo de 2 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, 

sob pena de desclassificação. 

12.2.1. O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, desde que solicitado por escrito, antes de findo 

o prazo estabelecido. 



 

 

12.2.2. A proposta deve conter: 

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de correio 

eletrônico, números do CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se houver); 

b) O preço unitário e total para cada serviço/produto cotado, especificados no Termo de Referência (Anexo 

I deste Edital), bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados e inclusos 

todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto; 

c) A descrição do serviço/produto cotado de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes 

no Termo de Referência, Anexo I deste Edital; 

d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para 

abertura da licitação; 

e) Conter prazo de execução/entrega dos serviços/produtos conforme descrito no Anexo I, contados da ordem 

de serviço ou entrega do produto.  

f) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento. 

12.3. O não envio da proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os requisitos elencados no 

subitem 12.2.2, ou o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na 

desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o licitante. 

12.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a 

prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos 

originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a 

alteração representar condições iguais ou superiores às originalmente propostas.  

12.5. Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos quando 

apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo objeto no Termo de 

Referência. 

12.5.1. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta, não 

obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado. 

12.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade. 

12.7. O Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio poderá realizar quaisquer diligências necessárias 

para averiguar a conformidade da proposta com as especificações mínimas previstas no Termo de Referência, 

Anexo I ao Edital, salvo a juntada de documentos, para atender a exigência deste edital, findo o prazo 

estabelecido no item 12.2. 

12.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

12.8.1. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, serão observados os 

procedimentos previstos nos itens 10 e 11. 



 

 

12.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 

para a continuidade da mesma. 

12.10. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 

verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006 e de acordo 

com o Decreto Municipal nº 1.391/2020, seguindo-se a disciplina estabelecida no item 10 deste edital, se for o 

caso. 

12.11.  A proposta original, com todos os requisitos do item 12.2.2, deverá ser encaminhada em envelope 

fechado e identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, 

contados a partir da declaração dos vencedores no sistema, ao protocolo da Prefeitura Municipal de Muitos 

Capões/RS, sito à Rua Dorval Antunes Pereira, nº 950, CEP 95.230-000, Telefone (54) 3232-5707 – Setor de 

Licitações, aos cuidados do Pregoeiro, informando o número e objeto do Pregão Eletrônico. 

 

13. DA HABILITAÇÃO: 

13.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

13.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas 

Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/); 

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc 

13.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  

https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php 

13.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/ 

13.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

13.1.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro inabilitará o licitante, por falta de condição de 

participação. 

13.2. O Pregoeiro consultará em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à 

qualificação econômica financeira e habilitação técnica. 

13.2.1. As licitantes devidamente cadastradas deverão encaminhar os seguintes documentos: 

I – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação consistente em Atestado(s) de Capacidade Técnica, 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/


 

 

fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante prestado serviço 

compatível como o objeto desta licitação; 

II – Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 

09/02/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja 

dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório 

distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores; 

III – Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos 

noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores 

de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (modelo Anexo III ao 

Edital). 

13.2.2. A licitante cuja habilitação parcial acusar como situação do fornecedor algum documento com 

validade vencida, deverá encaminhar o respectivo documento a fim de comprovar a sua regularidade. 

13.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados previamente como fornecedores do Município, deverão 

apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista, 

Habilitação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica: 

13.3.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

I – Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva sede, para o 

caso de empresário individual; 

II – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, para os casos de 

sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

III – Caso o licitante seja sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde 

opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

IV – Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sede do licitante, 

acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, para o caso de sociedade simples; 

13.3.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

13.3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

I – Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

II – Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se houver, 

relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

III – Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da 

licitante; 

IV – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 



 

 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

V – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

VI – Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), 

mediante a apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site 

www.tst.jus.br/certidao. 

13.3.2.1. Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de negativa. 

13.3.2.2. Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual 

ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente que demonstre tal 

isenção. 

13.3.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

I – Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 

9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja 

dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório 

distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores. 

II – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.  

a) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de abertura, 

devidamente autenticado pela Junta Comercial; 

b) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez 

Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

LG = 
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

LC = 
ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 

 

SG = 
ATIVO TOTAL 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

c) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, 

deverão comprovar capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 5 (cinco por cento) do valor total 

estimado para o(s) item(ns)/lote(s) cotado(s) constante(s) do Anexo I deste edital. 

13.3.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

http://www.tst.jus.br/certidao


 

 

13.3.4.1. Comprovação de aptidão, em nome da licitante, através de apresentação de atestado de capacidade 

técnica de prestação de serviços de remoção em UTI móvel, expedido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, de complexidade equivalente ou superior ao objeto licitado. Considera-se complexidade 

equivalente a execução de remoção em UTI móvel intermunicipal adulto e/ou infantil e/ou neonatal. 

13.3.4.2. Declaração de que possui ou possuirá no momento da contratação, as condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório para execução do objeto, principalmente no que tange ao tempo de resposta ao 

chamado do Município, conforme especificado no item 6.2 do Anexo I – Termo de Referência e os 

equipamentos necessários para a prestação dos serviços. 

13.3.4.3. Comprovação de possuir, no quadro de funcionários ou contrato de trabalho, equipe técnica (médico 

e técnico de enfermagem ou enfermeiro) devidamente registrados no conselho de classe, com indicação e 

cópia do referido registro, aptos ao procedimento. 

13.3.4.4. Comprovante de disponibilidade do veículo, através de cópia do certificado de propriedade ou 

declaração formal. 

13.3.4.5. Indicação do condutor da ambulância, através de cópia de documento de habilitação, classe D. 

13.3.4.6. Comprovante do curso de veículos de emergência, para o condutor indicado, em vigor. 

 

DA HABILITAÇÃO DAS MEs / EPPs 

13.3.5. As empresas qualificadas como ME / EPP, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, deverão 

apresentar todos os documentos de habilitação, referentes à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, 

econômico-financeira e técnica, sob pena de inabilitação. 

13.3.6. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 

qualificada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) seja declarada vencedora, uma 

vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

13.3.6.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

13.3.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal ou trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 

declaração do vencedor, comprovar a regularização. 

13.3.7.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, quando requerida 

pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

13.3.8. A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao Município de Muitos Capões através da Comissão 

Permanente de Licitações, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para 

prosseguimento do certame. 



 

 

13.3.9. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado: 

(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; e 

(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

13.4. ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO 

13.4.1. Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, deverão ser enviados em 

até 4 (quatro) horas, exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema. 

13.4.2. Os documentos de habilitação serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia 

reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou por servidor/funcionário da Comissão Permanente de 

Licitação, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no 

prazo de no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, juntamente com a proposta de preços em envelope fechado 

e identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico, na forma do item 12.11 deste Edital. 

13.4.3.  Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ da matriz ou 

todos em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e 

referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado. 

13.4.4.  As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo órgão 

expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão, 

exceto a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial que deverá estar 

datada dos últimos 30 (trinta) dias (itens 13.2.1, II, e 13.3.3, I). 

13.4.5.  Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via correio eletrônico, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

13.4.6.  Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou deixar de enviar a 

documentação de habilitação por meio de campo próprio do Sistema quando solicitado pelo pregoeiro, 

ficando sujeito às penalidades previstas neste Edital. 

13.4.7.  No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

13.4.8.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 

artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006 e de acordo com o Decreto Municipal nº 1.391/2020, seguindo-se a disciplina 

antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

13.4.9.  Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro, 

examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da 

proposta que melhor atenda a este edital. 

13.4.10.  Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada 

vencedora. 



 

 

 

14. DOS RECURSOS: 

14.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e 

motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30 (trinta) minutos. 

14.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, 

ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. 

14.1.2. Diante da manifestação da intenção de recurso o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

14.1.3. Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório poderão comparecer ao Setor 

de Licitações no Prédio Administrativo da Prefeitura Municipal de Muitos Capões, sito à Rua Dorval Antunes 

Pereira, nº 950, CEP 95.230-000, telefone (54) 3232-5707, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 16:00. 

14.2. Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a licitante deverá apresentar as razões do 

recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, 

apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente. 

14.2.1. As razões e contrarrazões poderão ser recebidas no Setor de Licitações mediante protocolo, no Prédio 

Administrativo da Prefeitura Municipal de Muitos Capões, sito à Rua Dorval Antunes Pereira, nº 950, CEP 

95.230-000, aos cuidados do Pregoeiro e identificando o Pregão Eletrônico, ou no portal de 

www.portaldecompraspublicas.com.br. Não serão recebidas e conhecidas razões de recurso e contrarrazões 

enviadas por quaisquer outros meios (fax, correio eletrônico, etc). 

14.3. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos, podendo 

reconsiderar suas decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões e contrarrazões ou, 

neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à Prefeita Municipal para a decisão final no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis. 

14.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

14.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 

neste Edital (item 14.1.3). 

14.6. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes não 

habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder pelo licitante. 

 

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

15.1. O objeto deste pregão será adjudicado ao vencedor por ato do Pregoeiro, salvo quando houver recurso, 

hipótese em que a adjudicação caberá, após a regular decisão dos recursos interpostos, a Prefeita Municipal. 

15.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

 

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir 

da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela 

fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 19.1 deste 

Edital. 

16.2. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, desde que solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o 

seu transcurso e devidamente aceito pela Administração. 

16.3. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os 

itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), 

as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

16.4. Do cadastro reserva 

16.4.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 

proposta do licitante mais bem classificado, respeitada a ordem de classificação. 

16.4.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante 

vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase 

competitiva. 

16.4.3. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os serviços com 

preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame. 

16.4.4. Confirmada a participação no cadastro reserva, as cadastradas enviarão a proposta ajustada ao valor 

do vencedor e os documentos de habilitação, quando forem convocadas para fornecer o objeto registrado. 

16.4.5. A convocação dos componentes do cadastro reserva ocorrerá, respeitada a ordem de classificação, 

quando o beneficiário da Ata de Registro de Preços tiver seu registro cancelado. 

16.5. Da adesão à ata de registro de preços 

16.5.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública, mediante prévia consulta ao Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

16.5.2. Caberá ao beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar 

pela aceitação ou não da execução do serviço, desde que não prejudique as obrigações anteriormente 

assumidas. 

16.5.3. A adesão a esta Ata de Registro de Preços não poderá exceder, por órgão ou entidade, a 10% (dez por 

cento) do total registrado. 

16.5.4. O quantitativo total decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder a 50% 

(cinquenta por cento) do total registrado. 

16.6. Dos acréscimos quantitativos da Ata de Registro de Preços 



 

 

16.6.1. 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 8.666/1993. 

16.6.2. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto 

no art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

16.7. Dos contratos oriundos da Ata de Registro de Preços 

16.7.1. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços deverão ser assinados no prazo de validade 

da ata de registro de preços. 

 

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE: 

17.1. Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar o termo de contrato 

ou retirar a Nota de Empenho. 

17.2. O contrato a ser assinado estabelecerá as cláusulas, critérios e condições definidas no art. 55 da Lei nº 

8.666/1993 e observará os termos contidos na minuta Anexo VII deste Edital ou as disposições constantes de 

instrumento equivalente. 

17.3. O prazo máximo para assinatura e entrega do termo de contrato é de 5 (cinco) dias úteis, contados da 

data da convocação ou envio por e-mail.  

17.3.1. O prazo para assinatura do termo de contrato acima estabelecido poderá ser prorrogado uma única 

vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Presidente da Comissão Permanente 

de Licitação. 

17.3.2. Alternativamente à convocação para a assinatura do termo de contrato, o Setor de Licitação e 

Contratos, pelo e-mail licitamc@muitoscapoes.rs.gov.br, ou licita2@muitoscapoes.rs.gov.br, poderá 

encaminhá-lo para assinatura, mediante correio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

17.3.3. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, importará na decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste edital. 

17.4. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 

consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

17.5. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, prorrogável na ocorrência de uma das 

hipóteses dispostas no art. 57, 1º da Lei nº 8.666/1993. 

17.6. Os seguintes requisitos foram estabelecidos no Termo de contrato, Anexo VII deste Edital, ou 

instrumento equivalente, e serão de observância obrigatória dos contratados: 

I – as hipóteses, prazo e condições de prestação das garantias; 

II – critérios para o recebimento do objeto; 

III – prazos e condições de pagamento; 
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IV – atualização financeira ou reajustamentos, quando possível; 

V – hipóteses de compensações financeiras ou penalizações, por eventuais atrasos e descontos, por eventuais 

antecipações de pagamentos. 

17.7. O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta apresentada 

pela licitante vencedora. 

17.8. Será designado um Fiscal Gestor para o contrato, que desempenhará as atribuições de fiscalização da 

prestação do serviço e/ou recebimento do(s) produto(s). 

17.9. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste Pregão. 

17.10. O objeto da licitação deverá ser entregue, nos prazos, local e condições previstas no Termo de 

Referência, Anexo I deste Edital e observará as regras para recebimento definidas no Contrato, anexo VII, ou 

instrumento equivalente. 

 

18. DA FISCALIZAÇÃO: 

18.1. Sujeitar-se-á a Contratada à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da autoridade encarregada 

de acompanhar a execução do objeto desta licitação, observadas as regras definidas na minuta contratual e 

ou ata de registro de preços, e Anexo I (termo de referência) deste Edital, ou no instrumento equivalente. 

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

19.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato ou ata de 

registro de preços, não aceitar a Nota de Empenho, deixar de entregar documentação exigida neste edital, 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município 

de Muitos Capões, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus 

anexos e das demais cominações legais. 

19.2. A Administração poderá, ainda, utilizar-se da sanção de advertência, prevista no art. 87, I, da Lei nº 

8.666/1993, aplicada ao pregão subsidiariamente 

19.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as sanções de advertência, 

impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade. 

19.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Muitos Capões, garantida a prévia defesa, 

aplicará as sanções definidas na minuta, anexo VI deste edital ou dispostas em instrumento equivalente. 



 

 

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

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/contratado, observando-se o procedimento previsto 

na Lei nº 8.666/1993. 

19.7. 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 ao Município de Muitos Capões, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

20.1. O Município de Muitos Capões, por sua representante legal, Prefeita Municipal, poderá revogar este 

Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e 

incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável 

a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e 

contraditório. 

20.1.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 

20.1.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 

20.2. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a 

esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 

documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 

20.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de 

Muitos Capões. 

20.4. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou 

desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão 

da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão. 

20.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

20.6. A critério do pregoeiro, o prazo para o envio da proposta de preços e da documentação de habilitação 

poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessário. 

20.7. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta 

da licitante que for declarada inidônea, assegurada a ampla defesa. 

20.8. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

20.8.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, 

a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 



 

 

20.9.  O foro da Comarca de Vacaria/RS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 

será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente licitação e da 

aplicação do presente Edital. 

20.10.  Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no endereço 

eletrônico mencionado neste Edital, item 3.5, ou através do fone (54)3232-5707. 

20.11.  Este pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da Comissão 

Permanente de Licitações através do Pregoeiro lotado no Município de Muitos Capões, sem prejuízo do 

disposto no inciso V do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002. 

20.12.  O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br e também na página www.muitoscapoes.rs.gov.br. 

 

21. ANEXOS: 

21.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

21.1.1.  ANEXO I - Termo de Referência; 

21.1.2.  ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços; 

21.1.3.  ANEXO III – Modelo de Declaração de que não Emprega Menor; 

21.1.4.  ANEXO IV – Modelo de Declaração de Enquadramento como ME/EPP; 

21.1.5.  ANEXO V – Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade; 

21.1.6. ANEXO VI – Minuta de Ata de Registro de Preços; 

Muitos Capões, 6 de fevereiro de 2023. 

 

_________________________________ 

Elenise Alves Cabral Pereira 

Prefeita em exercício 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

 

Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - OBJETO, JUSTIFICATIVA E SUAS ESPECIFICAÇÕES: 

 

1.1. O presente procedimento licitatório destina-se à contratação de empresas para  serviços de 

transporte em UTI móvel, para atender as necessidades da Secretaria Municipal   de Saúde, 

conforme descrição mínima dos lotes/linhas conforme descrição mínima deste termo de 

referência.  

 

1.2. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO SERVIÇOS DE UTI MÓVEL, DA SECRETARIA   

MUNICIPAL DA SAÚDE, LOTES 01 AO 08: 

 

1.2.1. A empresa, preferencialmente, deve possuir sede ou filial no Município de Vacaria e/ou 

região, para que o transporte seja feito com a máxima urgência, não podendo, entre o 

chamado da ambulância e a sua disponibilidade, ultrapassar 30 (trinta) minutos da 

solicitação, sob pena de rescisão contratual e multa. A comprovação da sede ou filial 

deverá se dar, na hora da contratação, por meio de comprovação legal (endereço do 

cadastro do cartão cnpj; ou contrato de aluguel; ou cópia de alvará de funcionamento). 

 

a) O transporte será realizado com veículo devidamente equipado, em conformidade com 

a portaria nº 2048/2002 e alterações supervenientes, com atendimento, acompanhamento 

e monitoramento de profissionais de enfermagem e médicos do início até o destino final. 

 

1.2.2 Só poderá realizar o transporte, os veículos que comprovem ano de fabricação igual ou 

superior a 10 anos, ou seja, veículos fabricados a partir de 2013. 

 

1.2.3 A UTI Móvel adulto/infantil corresponde a uma ambulância tipo D, e deverá estar 

equipada com, no mínimo, os seguintes equipamentos médicos: 

 

• Sinalizador óptico e acústico; 

• Equipamento de rádio-comunicação fixo e móvel; 

• Maca com rodas e articulada; 

• Dois suportes de soro; 

• Cadeira de rodas dobrável; 

• *Instalação de rede portátil de oxigênio (É obrigatório que a quantidade de oxigênio 

permita ventilação mecânica por no mínimo duas horas); 

• Respirador Mecânico de transporte; 

• Oxímetro não –invasivo portátil; 



 

 

• Monitor cardioversor com bateria e instalação elétrica disponível; 

• 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 20 ml; 

• Ressuscitador manual adulto/infantil com reservatório; 

• Sondas para aspiração traqueal de vários tamanhos; 

• Luvas de procedimento; 

• 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 anti-séptico , pacotes de gazes estéreis, esparadrapo, material para punção de 

vários tamanhos incluindo agulhas metálicas, plásticas e agulhas especiais para punção 

óssea, garrote, equipo 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 pequena cirurgia; 

• Maleta de parto como descritivo nos itens anteriores; 

• Sondas Vesicais; 

• Coletores de urina; 

• Protetores para eviscerados ou queimados; 

• Espátulas de madeira; 

• Sondas nasogástricas; 

• *Eletrodos descartáveis; 

• Equipos para drogas fotossensíveis; 

• Equipo para bombas de infusão; 

• Circuito Respirador estéril de reserva; 

• Equipamentos de proteção à equipe de atendimento: óculos, máscaras e aventais; 

• Cobertor ou filme metálico para conservação do calor do corpo; 

• Campo cirúrgico fenestrado; 

• Almotolias com anti-séptico; 

• Conjunto de colares cervicais; 



 

 

• Prancha Longa para imobilização da coluna. 

 

Deverá estar equipada também com os seguintes medicamentos obrigatórios, conforme 

legislação vigente: 

• Lidocaína sem vasoconstritor; adrenalina, epinefrina, atropina; dopamina; aminofilina; 

dobutamina; hidrocortisona; glicose 50%; 

• Soros: glicosado 5%; fisiológico 0,9%; ringer lactato; 

• Psicotrópicos: hidantoína; meperidina; diazepan; midazolan; 

• Medicamentos para analgesia e anestesia: fentanil, ketalar, quelecin; 

• Outros: água destilada; metoclopramida; dipirona; hioscina; dinitrato deisossorbitol; 

furosemide; amiodarona; lanatosideo C. 

 

1.2.4 A UTI Móvel Neonatal corresponde a uma ambulância tipo D,  e deverá estar equipada 

com, no mínimo, os seguintes equipamentos médicos: 

 

a) De acordo com o guia para profissionais de saúde: Atenção à Saúde do Recém – Nascido do 

Ministério da Saúde 2011, para o transporte seguro de neonatos é necessário: 

 

• Equipe formada por um médico de preferência pediatra e um profissional da 

enfermagem que tenha conhecimento e prática com RN; 

• Ambulância de suporte Avançando (tipo D), deverá apresentar os seguintes 

prérequisitos: 

• Altura do compartimento de pacientes suficiente para a acomodação da incubadora de 

transporte, com local seguro para sua fixação. 

• Presença de fonte de energia, luz e controle de temperatura. Fonte de oxigênio e ar 

comprimido, com estoque de ambos os gases. 

• Espaço interno suficiente para a manipulação do RN em situação de emergência. 

• Cintos de segurança para a equipe de transporte. 

• Incubadora de dupla parede. 

• Plástico poroso (PVC) e touca de malha. 

 

Equipamentos e materiais para monitorização: 

• Termômetro. 

• Estetoscópio. 

• Oxímetro de pulso. 

• Aparelho para controle de glicemia capilar. 

• Monitor cardíaco. 

• Esfigmomanômetro. 

 



 

 

Materiais para obtenção de acesso venoso e infusão de líquidos e medicações: 

• Cateteres intravenosos agulhados números 25 e 27 e cateteres intravenosos flexíveis números 

22 e 24. 

• Seringas de 3, 5 e 10mL (2 de cada). 

• Equipo e bureta de microgotas (opcional para quando não houver bomba de infusão de 

seringa) 

• Material para antissepsia (álcool e clorexidina). 

• Tala para fixação do membro. 

• Bomba de infusão perfusora (de seringa). 

• Cateteres umbilicais 3,5F e 5F (2 de cada). 

• Caixa de pequena cirurgia (com pinças, tesoura, porta-agulha). 

• Lâmina de bisturi número 11. 

• Fio de sutura. 

• Torneira de 3 vias (duas unidades). 

• Gazes e luvas estéreis. 

 

Equipamentos e materiais para ventilação e oxigenação do paciente: 

• Máscaras para ventilação de RN prematuros e o termo. 

• Sondas gástricas números 6, 8 e 10 (2 de cada). 

• Sondas de aspiração traqueal números 8 e 10 (2 de cada). 

• Laringoscópio com lâmina reta números 0 e 1. 

• Pilhas e lâmpadas sobressalentes. 

• Cânulas traqueais 2,5 – 3,0 – 3,5 – 4,0 (2 de cada). 

• Cânula de Guedel. 

• Balão auto-inflável. 

• Manômetro. 

• Cilindros de 02 e ar comprimido acoplados à incubadora. 

• Ventilador eletrônico ou sistema de ventilação manual. 

• Material para fixação da cânula. 

• Halo. • Drenos de tórax números 12 e 14 (opção: cateteres intravenosos flexíveis números 12 

e 14) 

• Umidificador-condensador higroscópico neonatal. 

• Caixa de pequena cirurgia (com uma pinça, uma tesoura, uma pinça tipo Kelly e porta agulha). 

• Luvas estéreis. 

OBS: Os materiais eletrônicos necessários para o transporte, tais como incubadora de dupla 

parede, oxímetro de pulso, monitor cardíaco, ventilador eletrônico e bomba de infusão devem 

ser portáteis, duráveis, leves, de fácil manutenção e estarem sempre prontos e disponíveis. 

Estes equipamentos devem possuir bateria própria e recarregável, com autonomia de 

funcionamento de, no mínimo, o dobro do tempo previsto para o transporte. 



 

 

 

Deverá estar equipada com as seguintes medicações: 

• Medicamentos para reanimação: adrenalina diluída 1/10.000; (1mL da solução 1/1.000 diluída 

em 9mL de soro fisiológico). 

• Aporte hidroeletrolítico: cloreto de sódio a 10% ou 20%, glicose a 10% e 50%, cloreto de 

potássio a 19,1%, gluconato de cálcio a 10% (2 frascos de cada), 2 soros de 250mL de SF 0,9% e 2 

de SG 5%. 

• Suporte cardiovascular: dopamina (1mL = 5mg), dobutamina (1mL = 12,5mg), furosemida 

(1mL = 10mg). 

• Anticonvulsivantes*: fenobarbital (1mL = 100mg), difenil-hidantoína (1mL = 50mg), 

mi_dazolam (1mL = 5 mg). 

• Antibióticos: ampicilina (1fr = 500mg) e gentamicina (1mL = 10mg) (se estiver usando outro 

antibiótico, ver horário de administração e, se necessário, levar já diluído). • Analgésicos: 

fentanil (1mL = 50μg)*. 

• Diversos: hidrocortisona (1fr = 100mg), vitamina K (1mL = 10mg) protegida da luz, hepari_na 

(1mL = 5.000UI), aminofilina (1mL = 24mg), bicarbonato de sódio 8,4% (1mL 

= 1mEq) ou 10% (1mL = 1,2mEq), água destilada para diluição de medicamentos e lidocaína 

2%. 

• Prostagladina E1 e outros medicamentos devem ser solicitados, quando necessário. 

 

1.3. – DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS UTI MÓVEL: 

 

1.3.1 - O serviço deverá ser executado em estrita observância às normas e procedimentos 

médicos aplicáveis aos serviços em questão. 

 

1.3.2 - As dimensões e outras especificações do veículo terrestre deverão obedecer as  normas da 

ABNT- NBr 14561/2000 e alterações, bem como DETRAN. 

 

1.3.3 - O serviço deverá ser prestado por profissionais especializados no acompanhamento dos 

pacientes em estado grave, sendo de inteira responsabilidade do prestador eventual omissão ou 

negligência quanto a este ponto. 

 

1.3.4 - Os serviços serão executados mediante a requisição escrita a ser emitida pela Secretaria 

Municipal de Saúde, sob responsabilidade da equipe de atendimento, que fará primeiro contato 

telefônico com a Contratada, os contatos telefônicos e as requisições escritas poderão ser 

expedidas a qualquer hora do dia e da noite inclusive sábados, domingos e feriados, devendo a 

contratada dispor de plantonistas responsáveis para execução dos serviços contratados 24 horas 

por dia, 7 dias por semana. 



 

 

 

1.3.5 - O serviço deverá ser prestado de forma imediata, sendo tolerado um intervalo operacional 

de 30 minutos entre a chamada da equipe de atendimento e a chegada ao local previsto para a saída. 

Caso o prestador se atrase, responderá cível, crime e administrativamente, além de outras 

cominações legais aplicáveis ao caso, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, 

devidamente justificado. 

 

1.3.6 - No relatório de prestação de serviço deverá constar o nome dos profissionais que 

trabalharam no dia da remoção; 

 

1.3.7- É obrigatório a presença de médico responsável durante todo o procedimento de remoção, 

conforme resoluções CFM 1.671 e 1.672/03 e alterações. 

1.3.8 - No transporte de gemelares realizado no mesmo veículo o médico receberá valor de 

atendimento de dois pacientes, sendo que o valor da remoção será de um deslocamento. 

 

1.3.9 Caso o prestador não tenha como executar o serviço solicitado, por ocasião da chamada de 

urgência, deverá providenciar substituto que realize a transferência, nas mesmas condições por 

ele ajustadas, sob pena de incorrer em inadimplemento contratual, sujeitando-se à rescisão 

contratual e medidas judiciais e cível, crime e administrativas cabíveis. 

 

1.3.10 - Na hipótese da UTI ser solicitada, e, no intervalo decorrido entre a chamada de urgência 

e sua chegada ao local o paciente tenha vindo a óbito, estará caracterizada perda do objeto do 

serviço por motivo de força maior, razão pela qual nenhuma quantia será devida pelo 

deslocamento em tais casos. 

 

1.3.11 - A prestadora do serviço contratado deverá possuir apólice securitária para cobrir danos 

materiais a terceiros, danos corporais a terceiros e seguro de acidentes pessoais de passageiros 

(morte e invalidez permanente), devendo prestar cópia da apólice no ato de contratação da 

licitação. Todas as alterações posteriores desta apólice deverão ser também encaminhadas a 

Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com as cópias das notas de seguro devidamente 

quitadas. Se caso o licitante vencedor não apresentar tal apólice, fica a promotora desta licitação 

isenta de qualquer responsabilidade, sendo documentado tal decisão por escrito. 

 

1.3.11.1 - Se os prejuízos de um eventual sinistro forem superior ao valor limite da apólice, a 

diferença entre o valor total do prejuízo e a indenização a cargo dos seguradores deverá ser paga 

pela contratada. 

 

1.3.11.2 - Se o prazo da prestação dos serviços ultrapassarem a data do vencimento dos seguros, 



 

 

a contratada deverá providenciar renovação da apólice, nas mesmas condições constantes neste 

título. 

 

1.3.11.3 – A empresa, para assinatura do contrato, deverá providenciar: 

 

a) Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES; 

b) Registro dos responsáveis técnicos envolvido no objeto (CREMERS ou COREN); 

c) Alvará Sanitário da Base Operacional da Empresa; 

d) Alvarás Sanitários das Ambulâncias de suporte avançado de vida UTI Móvel. 

 

1.4. – DAS OBRIGAÇÕES TÉCNICAS DA LICITANTE, UTI MÓVEL: 

 

1.4.1 Indicar a equipe técnica ou quais responsáveis técnicos que estarão envolvidos 

diretamente na execução dos serviços, indicando a respectiva habilitação perante o CRM – 

Conselho Regional de Medicina e COREN- Conselho Regional de Enfermagem, por ocasião da 

assinatura do contrato. 

 

1.4.2 Os responsáveis técnicos deverão possuir certificado de conclusão de capacitação em 

atendimento de urgência e emergência, emitido por órgão competente. 

 

1.4.3 Certificado de Verificação do CRONOTACÓGRAFO (emitido pelo Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior). 

 

1.4.4 As exigências acima não se confundem com requisitos técnicos para habilitação,     no 

entanto, uma vez que não sejam comprovadas, a Administração Municipal reserva-se o direito 

de não celebrar ajuste com a licitante vencedora, podendo convocar a segunda colocada ou 

seguintes que atenda tais exigências regulamentares do serviço e questão. PRAZO DE 

GARANTIA DO OBJETO: garantia legal de que trata a Lei nº 8.078/90 e alterações, adotando-

se, para tanto, como termo inicial o momento da chamada de urgência do serviço. 

 

2. Do Sistema de Registro de Preços 

 

Buscando atender o disposto no art. 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, que determina que 

as compras ou contratação de prestação de serviços, sempre que possível, deverão ser 

processadas através de sistema de registro de preços, além das seguintes razões: 



 

 

Por ser prestação de serviço, o qual não se tem exatidão das quantidades a ser contratado, faz-

se necessário o certame pela modalidade pregão eletrônico pelo sistema de registro de preços. 

Outrossim as quantidades, bem como os lotes se referem a possível demanda onde estiver leito 

disponível para encaminhamento do paciente, por isso a necessidade de 8 (oito) lotes 

diferenciando os municípios de atendimento caso haja necessidade da utilização da prestação 

do serviço. 

 

2 – DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

2.1. É vedada a subcontratação ou transferência total ou parcial do objeto deste edital, 

conforme Art. 78, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

 

LOTE ITEM QUANTID. 
ANUAL 
ESTIMADA 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS KM rodada 

ida e volta 

VALOR 

DE REFE-

RÊNCIA 

KM 

RODADO 

01   Deslocamento Vacaria à Caxias do Sul – 120 

Km 
  

1 15 Serviço de UTI móvel/adulto – Prestação de 

Serviço. Ambulância Suporte Avançado 

Tipo D, com suporte médico, profissional de 

enfermagem e motorista. Veículo destinado 

ao atendimento e transporte de pacientes de 

alto risco em emergências inter-hospitalar, 

que necessitem de cuidados médicos 

intensivos. 

3.600 20,46 

2 5 Serviço de UTI móvel/neonatal: Prestação 

de Serviço. Ambulância, Suporte Avançado 

Tipo D UTI Móvel terrestre infantil e neonatal, 

com suporte médico, profissional de 

enfermagem e motorista. Veículo destinado 

ao atendimento a neonatos contendo pelo 

menos uma incubadora de transporte de 

recém-nascido com bateria e ligação à 

tomada do veículo. A incubadora deve estar 

apoiada sobre carros com rodas 

devidamente fixadas quando dentro da 

ambulância, conter respirador e 

equipamentos 

1.200 20,46 



 

 

adequados para recém-nascidos. 

02   Deslocamento Vacaria à Bento Gonçalves – 

158 Km 
  

3 15 Serviço de UTI móvel/adulto – Prestação de 

Serviço. Ambulância Suporte Avançado 

Tipo D, com suporte médico, profissional de 

enfermagem e motorista. Veículo destinado 

ao atendimento e transporte de pacientes de 

alto risco em emergências inter-hospitalar, 

que necessitem de cuidados médicos 

intensivos. 

4.740 20,46 

 4 5 Serviço de UTI móvel/neonatal: Prestação 

de Serviço. Ambulância, Suporte Avançado 

Tipo D UTI Móvel terrestre infantil e neonatal, 

com suporte médico, profissional de 

enfermagem e motorista. Veículo destinado 

ao atendimento a neonatos contendo pelo 

menos uma incubadora de transporte de 

recém-nascido com bateria e ligação à 

tomada do veículo. A incubadora deve estar 

apoiada sobre carros com rodas 

devidamente fixadas quando dentro da 

ambulância, conter respirador e 

equipamentos adequados para recém -

nascidos. 

1.580 20,46 

 

 

 

 

03   Deslocamento Vacaria à Erechim – 216 Km   

5 15 Serviço de UTI móvel/adulto – Prestação de 

Serviço. Ambulância Suporte Avançado 

Tipo D, com suporte médico, profissional de 

enfermagem e motorista. Veículo destinado 

ao atendimento e transporte de pacientes de 

alto risco em emergências inter-

h o s p i t a l a r , que necessitem de cuidados 

médicos intensivos. 

6.480 20,46 



 

 

6 5 Serviço de UTI móvel/neonatal: Prestação 

de Serviço. Ambulância, Suporte Avançado 

Tipo D UTI Móvel terrestre infantil e 

neonatal, com suporte médico, profissional 

de enfermagem e motorista. Veículo 

destinado ao atendimento a neonatos 

contendo pelo menos uma incubadora de 

transporte de recém-nascido com bateria e 

ligação à tomada do veículo. A incubadora 

deve estar apoiada sobre carros com rodas 

devidamente fixadas quando dentro da 

ambulância, conter respirador e 

equipamentos adequados para recém-

nascidos. 

2.160 20,46 

04   Deslocamento Vacaria à Passo Fundo – 190 

Km 

  

7 15 Serviço de UTI móvel/adulto – Prestação de 

Serviço. Ambulância Suporte Avançado Tipo 

D, com suporte médico, profissional de 

enfermagem e motorista. Veículo destinado ao 

atendimento e transporte de pacientes de alto 

risco em emergências inter-hospitalar, que 

necessitem de cuidados medicos intensivos. 

5.700 20,46 

8 5 Serviço de UTI móvel/neonatal: Prestação 

de Serviço. Ambulância, Suporte Avançado 

Tipo D UTI Móvel terrestre infantil e 

neonatal, com suporte médico, profissional 

de enfermagem e motorista. Veículo 

destinado ao atendimento a neonatos 

contendo pelo menos uma incubadora de 

transporte de recém-nascido com bateria e 

ligação à tomada do veículo. A incubadora 

deve estar apoiada sobre carros com rodas 

devidamente fixadas quando dentro da 

ambulância, conter respirador e 

equipamentos adequados para recém-

nascidos. 

1.900 20,46 

05   Deslocamento Vacaria à Porto Alegre – 230 

Km 

  

9 15 Serviço de UTI móvel/adulto – Prestação de 

Serviço. Ambulância Suporte Avançado 

Tipo D, com suporte médico, profissional de 

enfermagem e motorista. Veículo destinado 

ao atendimento e transporte de pacientes de 

alto risco em emergências inter-

6.900 20,46 



 

 

h o s p i t a l a r , que necessitem de 

cuidados médicos intensivos. 

 10 6 Serviço de UTI móvel/neonatal: Prestação 

de Serviço. Ambulância, Suporte Avançado 

Tipo D UTI Móvel terrestre infantil e 

neonatal, com suporte médico, profissional 

de enfermagem e motorista. Veículo 

destinado ao atendimento a neonatos 

contendo pelo menos uma incubadora de 

transporte de recém-nascido com bateria e 

ligação à tomada do veículo. A incubadora 

deve estar apoiada sobre carros com rodas 

devidamente fixadas quando dentro da 

ambulância, conter respirador e 

equipamentos adequados para recém-

nascidos. 

2.760 20,46 

06   Deslocamento Vacaria à Pelotas – 491 Km   

11 5 Serviço de UTI móvel/adulto – Prestação de 

Serviço. Ambulância Suporte Avançado 

Tipo D, com suporte médico, profissional de 

enfermagem e motorista. Veículo destinado 

ao atendimento e transporte de pacientes de 

alto risco em emergências inter-

h o s p i t a l a r , que necessitem de 

cuidados médicos intensivos. 

4.910 20,46 

 12 3 Serviço de UTI móvel/neonatal: Prestação 

de Serviço. Ambulância, Suporte Avançado 

Tipo D UTI Móvel terrestre infantil e 

neonatal, com suporte médico, profissional 

de enfermagem e motorista. Veículo 

destinado ao atendimento a neonatos 

contendo pelo menos uma incubadora de 

transporte de recém-nascido com bateria e 

ligação à tomada do veículo. A incubadora 

deve estar apoiada sobre carros com rodas 

devidamente fixadas quando dentro da 

ambulância, conter respirador e 

equipamentos adequados para recém-

nascidos. 

2.946 20,46 

07   Deslocamento Vacaria à Santa Rosa – 440 

Km 

  

13 5 Serviço de UTI móvel/adulto – Prestação de 

Serviço. Ambulância Suporte Avançado 

4.400 20,46 



 

 

Tipo D, com suporte médico, profissional de 

enfermagem e motorista. Veículo destinado 

ao atendimento e transporte de pacientes de 

alto risco em emergências inter-hospitalar, 

que necessitem de cuidados médicos 

intensivos. 

14 3 Serviço de UTI móvel/neonatal: Prestação 

de Serviço. Ambulância, Suporte Avançado 

Tipo D UTI Móvel terrestre infantil e neonatal, 

com suporte médico, profissional de 

enfermagem e motorista. Veículo destinado 

ao atendimento a neonatos contendo pelo 

menos uma incubadora de transporte de 

recém-nascido com bateria e ligação à 

tomada do veículo. A incubadora deve estar 

apoiada sobre carros com rodas 

devidamente fixadas quando dentro da 

ambulância, conter respirador e 

equipamentos 

adequados para recém-nascidos. 

2.640 20,46 

 

08   Deslocamento Vacaria à Garibaldi – 160 

Km 
  

15 10 Serviço de UTI móvel/adulto – Prestação de 

Serviço. Ambulância Suporte Avançado 

Tipo D, com suporte médico, profissional de 

enfermagem e motorista. Veículo destinado 

ao atendimento e transporte de pacientes de 

alto risco em emergências inter-hospitalar, 

que necessitem de cuidados médicos 

intensivos. 

3.200 20,46 

16 3 Serviço de UTI móvel/neonatal: Prestação 

de Serviço. Ambulância, Suporte Avançado 

Tipo D UTI Móvel terrestre infantil e neonatal, 

com suporte médico, profissional de 

enfermagem e motorista. Veículo destinado 

ao atendimento a neonatos contendo pelo 

menos uma incubadora de transporte de 

recém-nascido com bateria e ligação à 

tomada do veículo. A incubadora deve estar 

apoiada sobre carros com rodas 

devidamente fixadas quando dentro da 

ambulância, conter respirador e 

equipamentos 

960 20,46 



 

 

adequados para recém-nascidos. 

 

(MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS APENAS PARA 

ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO/CONTRATO) 

 

Total de viagens  

Km percorrida (diária)  

Km percorrida (total)  

Quantidade de Km por litro  

Quant.combustível (total)  

valor combustível / litro R$ 

Valor gasto comb. (anual) R$ 

Valor gasto comb. (mensal) R$ 

  

Gastos com Lubrificantes R$ 

Rodagem R$ 

Peças e assessórios R$ 

  

Pessoal enc. Remuneração mensal R$ 

Pessoal anual R$ 

Despesas administrativas R$ 

Outros  

 

 

ELEMENTOS 

DE CUSTO 

CUSTO VARIÁVEL R$ R$ % 



 

 

COMBUSTÍVEL R$ R$ % 

LUBRIFICANTES R$ R$ % 

RODAGEM R$ R$ % 

PEÇAS E ASSESSÓRIOS R$ R$ % 

    

CUSTO FIXO R$ R$ % 

PESSOAL E ENCARGOS/REMUN. R$ R$ % 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ R$ % 

OUTROS R$ - R$ - % 

    

TOTAL DE CUSTOS R$ R$ % 

    

Km percorrida    

Custo p/ km R$  

 

Formação do Preço  

custo R$ 

Margem de lucro % 

Preço R$ 

Imposto ISSQN % 

Preço final R$ 

 

Muitos Capões, 6 de fevereiro de 2023. 

 

_______________________________ 

Elenise Alves Cabral Pereira 

Prefeita em exercício 

 



 
 

 

 

ANEXO II (MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS) 

 (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ______ 

PROPOSTA DE PREÇO 

Empresa: 

Endereço: 

CNPJ:                                  Insc. Estadual: 

BANCO: 

AGÊNCIA:        C/C Nº           

 

 

LOTE ITEM QUANTID. 
ANUAL 
ESTIMADA 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS KM rodada 

ida e volta 

VALOR 

DO KM 

RODADO 

 

 

Prazo de validade da proposta: 60 dias. 

Declaramos que os preços apresentados compreendem todas as despesas 

incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, taxas, encargos 

sociais e trabalhistas, fretes e seguros e atende aos dispositivos no termo 

de referência anexo I. 

_____________,__de__________de 2023. 

______________________________ 

Representante legal da empresa 

 

 

 



 
 

 

ANEXO III 

 

MODELO – EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., 

DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos e  mão-de-obra infantil. 

 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (      ) . 

 

 

____________________________ , _______ de ______________ de 20___. 

 

 

............................................................ 

(representante) 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

  



 
 

 

 

 

ANEXO IV 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

  

A empresa ................................................., inscrita no CNPJ nº..............................., por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr. (a)........................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº............................e o CPF nº................................., DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei,  de que 

cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas 

condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei 

Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir 

do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra 

nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar. 

 

____________________________ , _______ de ______________ de 20___. 

 

________________________________________________ 

Representante Legal 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

ANEXO V 

 

M O D E L O 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob 

o nº ______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax nº 

______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______ 

_________________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos 

de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas 

transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive 

os atos praticados diretamente ou por seu representante. 

 

____________________________ , _______ de ______________ de 20___. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO VI – Minuta Ata Registro de Preços 

 

Minuta: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº /2023 

VALIDADE: 01 (UM) ANO 

 

 

EMENTA: Ata de Registro de Preços que celebram entre si o    MUNICÍPIO DE 

MUITOS CAPÕES  e a empresa   para futura e eventual prestação de 

serviços de remoção de pacientes em UTI móvel. 

 

 

MUNICÍPIO: O MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES/RS, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito no CNPJ sob nº 01.621.714/0001-80, Rua Dorval Antunes Pereira, 

nº 950, Centro, Município de Muitos Capões/RS, representando neste ato por sua Prefeita 

Municipal, Sra. RITA DE CÁSSIA CAMPOS PEREIRA, brasileiro, casada, professora, 

residente e domiciliado neste Município. 

 

DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: A empresa , 

com sede na Rua , nº          , bairro , CEP: 

  ,   na   cidade   de /    ,   telefone   (   ) ,   CNPJ   nº 

  , representada neste ato por seu (qualifica- 

ção), inscrito no CPF nº  , com endereço na Rua  , nº      

, na cidade de / . 

 

Nos termos do Processo Licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico nº 09/2023, Pro- cesso 

nº 49/2023, bem como, das normas da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subse- quentes, 

firmam a presente Ata de Registro de Preços mediante as cláusulas e condições abaixo. 

 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 
 

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual 

prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI móvel, conforme 

especificações constantes no Anexo I desta Ata e no Edital que a precedeu, quantidades, 

preços, órgãos participantes e fornecedor indicado abaixo: 



 
 

 

 

1.2. Fornecedor: 

 

CNPJ: Telefone: 

Endereço: 

Contato: E-mail: 

 

1.3. Órgão Participante: 
 

 

1.4. Órgão Coordenador / Gerenciador: 
 

 

1.5. Descrição, quantidades e preço do serviço: 
 

 

 

 

 

CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 01 (um) ano, contados a 

partir da data de assinatura. 
 

2.2. Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade 

desta Ata de Registro de Preços, o MUNICÍPIO de Muitos Capões/RS não será obrigado 

à contratação, exclusivamente por seu intermédio, dos serviços referidos na Cláusula I, po- 

dendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, 

caiba recurso ou indenização, de qualquer espécie, à DETENTORA DA ATA. 
 

2.3. Em cada contratação decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as 

cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 09/2023, que o 

pre- cedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, 

por ser de pleno conhecimento das partes. 
 

Empresa: 

Secretaria Municipal de Saúde. 

Secretaria Municipal de Administração – Departamento de Compras e Licitações. 



 
 

 

CLÁUSULA III – DO PAGAMENTO 
 

3.1. Os pagamentos serão efetuados 10 (dez) dias contados da data da liberação da Nota 

Fiscal pelo setor competente. 
 

3.2. Em caso de atraso nos pagamentos, eventual correção monetária apenas incidirá após 

decorridos 12 (doze) meses de inadimplência, com base no índice IPCA apurado no 

período de referência. 
 

3.3. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do empenho estiver em 

total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 
 

3.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamen- 

te com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penali- 

dade. 
 

3.5. O CNPJ da DETENTORA DA ATA constante da nota fiscal e fatura deverá ser o 

mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório. 
 

3.6. Para fins de pagamento, a DETENTORA DA ATA, após a homologação, deverá 

infor- mar ao Setor Financeiro da Secretaria requisitante o banco, nº da agência e o nº 

da conta, na qual será realizado o depósito correspondente. A referida conta deverá estar 

em nome da pessoa jurídica, ou seja, da DETENTORA DA ATA. Não serão realizados 

pagamentos por meio de boleto bancário. 
 

3.7. Nenhum pagamento será efetuado à DETENTORA DA ATA enquanto pendente de 

li- quidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 

penalida- de ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 

preços ou cor- reção monetária. 
 

3.8. Para fins de adjudicação, homologação e empenho, o preço do lote poderá sofrer, au- 

tomaticamente, uma pequena variação para menos, resultante da necessidade de serem 

obtidos valores que atendam as configurações do sistema de gestão deste MUNICÍPIO. 
 

3.9. O valor total desta Ata de Registro de Preços é de R$ ( ). 
 

CLÁUSULA IV – DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

4.1. Para acompanhamento, fiscalização e recebimento dos serviços, objeto desta Ata de 

Registro de Preços, por servidor, que fará o recebimento nos termos do artigo 73, I, "a" e 

"b", da Lei Federal nº 8.666/93, da seguinte forma: 



 
 

 

 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços 

com a especificação; 
 

b) definitivamente, com a emissão do respectivo documento fiscal, após a 

verificação da qualidade e características dos serviços e consequente aceitação, com o 

pagamento. 
 

4.2. A fiscalização deverá seguir as normas estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços 

e no Edital que a precedeu. 
 

4.3. Toda e qualquer prestação dos serviços fora do estabelecido nesta Ata será, imediata- 

mente, notificada a DETENTORA DA ATA que ficará obrigada a adequá-los no prazo 

estipu- lado pelo Fiscal, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais 

adequações, su- jeitando-se, também, às sanções previstas nesta Ata. 
 

CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES 
 

5.1. Do MUNICÍPIO: 
 

a) atestar, nas notas fiscais/fatura, a efetiva prestação dos serviços, objeto desta Ata 

de Registro de Preços; 
 

b) aplicar à DETENTORA DA ATA, penalidade, quando for o caso; 
 

c) prestar à DETENTORA DA ATA toda e qualquer informação, por esta 

solicitada, ne- cessária à perfeita execução da Ata de Registro de Preços; 
 

d) efetuar o pagamento à DETENTORA DA ATA no prazo avençado, após a 

entrega da Nota Fiscal no setor competente; 
 

e) notificar, por escrito, a DETENTORA DA ATA da aplicação de qualquer sanção. 
 

5.2. Da DETENTORA DA ATA: 
 

a) prestar os serviços, objeto desta licitação, nas especificações contidas nesta Ata 

de Registro de Preços; 
 

b) pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, 



 
 

 

sobre os serviços prestados; 
 

c) manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação; 
 

d) prestar os serviços, no preço, prazo e forma estipulados na proposta. 
 

CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

6.1. Nos termos do artigo 62, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, em substituição ao 

contrato, será emitida Autorização de Fornecimento e Nota de Empenho e envio ao Forne- 

cedor por via de endereço eletrônico (e-mail). 
 

6.2. A DETENTORA DA ATA de Registro de Preços será obrigada a atender todos os 

pedi- dos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que o serviço dele decorrente 

estiver previsto para data posterior a do seu vencimento. 
 

6.3. Todo o serviço deverá ser prestado mediante solicitação da unidade requisitante, a 

qual deverá ser feita através de Nota de Empenho e/ou Autorização de Fornecimento. 
 

CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES 
 

7.1. À DETENTORA DA ATA serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal 

nº 8.666/93: 
 

I – pela recusa injustificada de assinatura da Ata de Registro de Preços, será aplicada multa 

indenizatória na razão de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor global registrado 

para o lote, bem como, poderá ser aplicada à DETENTORA DA ATA a penalidade 

prevista no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02; 
 

II – pelo atraso injustificado na prestação dos serviços, nos prazos previstos nesta Ata, será 

aplicada multa moratória na razão de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao dia, sobre 

o valor global registrado, até 30 (trinta) dias de atraso. Contudo, após o atraso, poderá, 

justi- ficadamente, ser cancelada a nota de empenho, cancelada a Ata de Registro de 

Preços, bem como, poderá ser aplicada à DETENTORA DA ATA a penalidade prevista 

no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02; 
 

III – pela prestação dos serviços em desacordo com o solicitado, após o prazo estipulado 

pelo MUNICÍPIO para adequação, será aplicada multa indenizatória na razão de 10% (dez 

por cento) sobre o valor global registrado, bem como, justificadamente, poderá ser 

cancela- da a nota de empenho, cancelada a Ata de Registro de Preços bem como, poderá 

ser aplicada à DETENTORA DA ATA a penalidade prevista no art. 7º da Lei Federal nº 



 
 

 

10.520/02; 

IV – pela não prestação dos serviços solicitados, sem justa causa, será aplicada multa inde- 

nizatória na razão de 20% (vinte por cento) sobre o valor global registrado, bem como, 

justi- ficadamente, poderá ser cancelada a nota de empenho, cancelada a Ata de Registro 

de Preços bem como, poderá ser aplicada à DETENTORA DA ATA a penalidade 

prevista no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02; 
 

V – quando da reincidência em irregularidades notificadas pelo MUNICÍPIO, sem a pronta 

adequação, será aplicada a multa correspondente à infração cometida conforme previsto 

nos incisos II a IV, acrescido de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, podendo, 

ain- da, ser cancelada a nota de empenho, cancelada a Ata de Registro de Preços bem 

como, poderá ser aplicada à DETENTORA DA ATA a penalidade prevista no art. 7º da 

Lei Federal nº 10.520/02; 
 

VI – multa indenizatória de até 3% (três por cento) sobre o valor total da homologação da 

licitação, quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obriga- 

ções assumidas, tais como: 
 

a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos 

do inciso XIII, do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93; 
 

b) permanecer inadimplente após a aplicação de advertência; 
 

c) deixar de regularizar, no prazo definido pelo MUNICÍPIO, os documentos exigidos 

na legislação, para fins de liquidação e pagamento da despesa; 
 

d) não devolver os valores pagos indevidamente pelo MUNICÍPIO; 
 

e) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do contrato; 
 

f) tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão 

corporal ou consequências letais a qualquer pessoa; 
 

g) deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual (EPI), quando exigido, aos 

seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação 

de serviços de mão de obra; 
 

h) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade; 
 

i) descumprimento das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho da- 

das pelo Ministério do Trabalho; 



 
 

 

 

j) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vales refeição, seguros, 

encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas re- 

lacionadas à execução do contrato nas datas avençadas; 
 

k) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e 

previdenci- ária regularizada. 
 

VII – poderá ser aplicada a sanção de advertência, anterior a qualquer uma das 

sanções previstas nos incisos anteriores. 
 

7.2. Além das demais sanções previstas, a DETENTORA DA ATA terá sua ata rescindida 

quando: 
 

a) descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços; e 
 

b) tiver presentes razões de interesse público. 
 

7.3. Será facultado à DETENTORA DA ATA o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a 

apresen- tação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste 

item. 
 

7.4. As multas e seu pagamento, não eximirão a DETENTORA DA ATA de ser acionada 

judicialmente, pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos, decorrentes das 

infra- ções cometidas. 
 

CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 

8.1. Considerado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, somente poderão 

incidir reajustes, a requerimento, após o período de 12 (doze) meses, com base na variação 

do IPCA, nos termos da Lei Federal nº 9.069/95 e Lei Federal nº 10.192/01, contados da 

data da apresentação da proposta. 
 

8.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajus- 

tes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos 

preços, comprovadamente, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio 

econômico-financeiro da avença, nos termos do art. 65, inciso II, alínea “d”. 
 

8.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daque- 

les praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados. 



 
 

 

 

8.4. Para concessão do disposto no item 8.2 desta Ata, a DETENTORA DA ATA deverá 

apresentar requerimento comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, 

porém com consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações 

contraídas. 
 

8.5. A comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preços de fabri- 

cantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias 

alusivas à época da proposta e do momento do pedido de revisão dos preços. 
 

8.6. Junto com o requerimento, a DETENTORA DA ATA deverá apresentar os custos 

com- parativos entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão 

dos preços, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor 

registrado. 
 

8.7. O MUNICÍPIO, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá a 

revisão dos preços. 

8.8. As alterações decorrentes da revisão dos preços serão publicadas no site do 

Município e no mural do MUNICÍPIO. 
 

CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela admi- 

nistração, quando: 
 

a) a DETENTORA DA ATA não cumprir as obrigações constantes desta Ata; 
 

b) a DETENTORA DA ATA não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo 

estabelecido e o MUNICÍPIO não aceitar sua justificativa; 
 

c) a DETENTORA DA ATA der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente 

de registro de preços, a critério do MUNICÍPIO, observada a legislação em vigor; 
 

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de 

registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com observância das 

disposi- ções legais; 
 

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a 

DETENTORA não acatar a revisão dos mesmos; 
 



 
 

 

f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo MUNI- 

CÍPIO. 
 

9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao 

processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, 

incerto ou inacessível o endereço da DETENTORA, a comunicação será feita por 

publicação no Mural da Prefeitura (publicidade oficial), por 02 (duas) vezes consecutivas, 

considerando- se cancelado o preço e registrado a partir da última publicação. 
 

9.3. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossi- bilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do 

MUNICÍ- PIO, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no 

art. 78, inci- sos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

9.3.1. A solicitação da DETENTORA para cancelamento dos preços registrados deverá ser 

formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao MUNICÍPIO a aplicação das 

penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido. 

 

CLÁUSULA X – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 
 

10.1. A prestação dos serviço, objeto da presente Ata de Registro de Preços, serão autori- 

zados, em cada caso, pelo Ordenador de Despesa correspondente, sendo obrigatório infor- 

mar ao Dep. de Compras e Licitações/Sistema de Registro de Preços, os quantitativos 

solici- tados. 
 

10.1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou par- 

cial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade ou a quem esta delegar a 

competência para tanto. 
 

CLÁUSULA XI – DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS 
 

11.1. As comunicações dos atos decorrentes desta Ata seguirão, preferencialmente, a se- 

guinte ordem: 
 

a) contrafé do representante legal; ou 
 

b) correio eletrônico (e-mail), com confirmação do recebimento; ou 
 

c) carta com aviso de recebimento (AR). 
 



 
 

 

CLÁUSULA XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

12.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico nº 09/2023 e a proposta da empresa 

supramencionada classificada em 1º lugar nos lotes supranumerados. 
 

12.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, e 

subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 
 

CLÁUSULA XIII – DO FORO 
 

13.1. As partes elegem o foro da Comarca de Vacaria/RS, como único competente para dirimir 
quaisquer ações oriundas desta Ata. 

 

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas 

abaixo. 

 

Muitos Capões/RS, de de 2023. 

 

MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES – RS 
Rita de Cássia Campos Pereira 

Prefeita 
 

Detentora da Ata 

 

Secretária Municipal da Saúde 
Janaína Varaschin 

 

 

Visto – Assessoria Jurídica                                                            

Testemunhas: 

  

CPF: CPF 


