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EDITAL PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA: 003/2021          

PROCESSO Nº 099/2021 

O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA, GO, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 

FMS, mediante o Pregoeiro, designado pelo Decreto nº 1128 de 1º de janeiro do ano de 2021, 

torna público para conhecimento dos interessados que na data e local abaixo indicados fará 

realizar licitação de Registro de Preços na modalidade de PREGÃO NA FORMA 

ELETRÔNICA, DO TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, conforme descrito 

neste Edital e seus Anexos. 

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº. 

10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as 

alterações posteriores e Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar 123, de 14 de 

dezembro de 2006, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019 e o Decreto Municipal 

nº 913 de 16 de dezembro de 2014. 

TIPO: MENOR PREÇO – UNITÁRIO DO ITEM 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08:59 horas do dia 07 de junho de 2021. 

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 09:00 até 09:29 horas do dia 01 de 

junho de 2021. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09:30 horas do dia 07 de junho de 2021. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL: www.bll.org.br “Acesso Identificado” 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS : 

Endereço: Waldomiro Teodoro Rios, s/nº, Pousada das Nascentes, Lagoa Santa, Goiás, CEP: 

75.819-000 

Pregoeiro(a): Valdeir Rezende 

E-mail: licitacao@lagoasanta.go.gov.br 

Telefone: (0XX64) 3640-1303/1149 

OBJETO: Registro de preços para aquisição de 01 (um) veículo automotor tipo 

FURGÃO/AMBULÃNCIA, 0 (zero) km, de acordo com as especificações constantes do Termo 

de Referência - Anexo I. 

2.  DO REGISTRO DE PREÇOS  

As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as 

que constam da minuta de Ata de Registro de Preços, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de 

setembro de 2019 e do Decreto Municipal nº 913 de 16 de dezembro de 2014 e no presente no 

edital. 

2 - DO PROVEDOR DO SISTEMA ELETRÔNICO 

2.1 - O provedor do sistema eletrônico para este pregão será o da Bolsa de Licitações e Leilões 

do Brasil - BLL, acessível no site www.bll.org.br. 

http://www.bll.org.br/
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3 - DAS DATAS E HORÁRIOS 

3.1 - Todas as referências de tempo relacionadas abaixo observam o horário de Brasília: 

4 - DA PARTICIPAÇÃO 

4.1 - Somente poderão participar desta licitação as empresas que atendam a todas as exigências 

constantes neste Edital, enquadradas no ramo pertinente ao objeto desta licitação. O Edital 

encontra-se à disposição dos interessados diretamente na Internet, na página do provedor do 

certame (www.bll.org.br). 

4.2 - Estão impedidas de participar da presente licitação: 

4.2.1 - As empresas suspensas do direito de licitar com o Município de Lagoa Santa, GO, cujo 

conceito abrange a Administração Direta e Indireta, as Entidades com personalidade jurídica de 

direito privado sob o seu controle e as Fundações por ela instituídas ou mantidas, no prazo e nas 

condições do impedimento; 

4.2.2 - Aquelas que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração, Municipal, Estadual 

ou Federal, o que abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade 

jurídica de direito privado sob o seu controle e as fundações por ela instituída e mantida em 

qualquer estado da federação; 

4.2.3 - Aquelas que estiverem em regime de falência. 

4.2.4 - Empresas em forma de consórcio. 

4.3 - Não será aceita a participação de empresas cujo(s) proprietário(s) ou sócio(s) seja(am) 

servidor(es) público(s), vereadores ou agentes políticos do Município de Lagoa Santa, GO, 

conforme vedação no artigo 9º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. 

4.4 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 

documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e 

Leilões - BLL. 

4.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à 

Bolsa de Licitações e Leilões - BLL, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital 

para o recebimento das propostas. 

4.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Instrumento particular de mandato outorgando à empresa associada à BLL, por meio de 

seu operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação 

no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões - BLL (ANEXO VII 

TERMO DE ADESÃO BLL) 

b) O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do 

certame, que pagará a Bolsa de Licitações e Leilões, provedora do sistema eletrônico, o 

equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de 

taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o 

regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões. 

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E 

LEILÕES 

http://www.bll.org.br/
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4.7 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do 

instrumento de mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente 

credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações e Leilões - BLL, atribuindo 

poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: 

www.bll.org.br. 

4.8 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou 

através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações e Leilões , a qual deverá 

manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno 

conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 

4.9 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 

lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de 

senha privativa. 

4.10 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer 

pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da 

BLL - Bolsa De Licitações e Leilões. 

4.11 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa 

de Licitações e Leilões a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 

senha, ainda que por terceiros. 

4.12 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

5 - DA FUNÇÃO DO PREGOEIRO  

5.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro(a), que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

I - conduzir a sessão pública; 

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e 

aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses 

documentos; 

III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital; 

IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances; 

V - verificar e julgar as condições de habilitação; 

VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de 

habilitação e sua validade jurídica; 

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente 

quando mantiver sua decisão; 

VIII - indicar o vencedor do certame; 

IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua 

homologação. 

http://www.bll.org.br/
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5.1.1. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros 

setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão. 

5.2 O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que 

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

decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de 

janeiro de 1999. 

5.2.1 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento de que trata o caput, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 

mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a 

ocorrência será registrada em ata.  

6 - DAS RESPONSABILIDADES DO LICITANTE 

6.1 - O licitante deverá atentar para as disposições abaixo relacionadas: 

a) O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante 

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

transações inerentes ao pregão eletrônico; 

b) O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências 

de habilitação previstas neste edital. 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; 

c) 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. 

d) Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 

Complementar nº 123 de 14.12.2006 e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no 

Capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento acrescentar as expressões 

“Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte” ou suas respectivas abreviações, “ME” ou 

“EPP”, à sua firma ou denominação, conforme o caso e marcar no campo do sistema BLL como 

microempresa ou epp. 

7 - DAS PROPOSTAS (ELETRÔNICA E ESCRITA); 

7.1 – A proposta eletrônica a ser inserida no sistema deverá conter: 

7.1.1 – As especificações, marca e modelo de cada item em conformidade com o descritivo 

constante no Anexo I deste edital; 

7.1.2 – Indicação de preço unitário e total de cada item. 

7.1.3. No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no 

campo próprio as ESPECIFICAÇÕES, MARCA e MODELO do item ofertado, caso contrário 

a proposta será desclassificada de plano. 

7.1.4. Quando a marca do produto identificar o Licitante, poderá o mesmo usar a indicação 

“Marca Própria”, visto que é vedada a identificação da licitante, sob pena de desclassificação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm
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7.1.5. As propostas cadastradas com valores acima do valor máximo estabelecido no edital, serão 

desclassificadas 

7.1.6. Serão desclassificadas as propostas contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seu 

percentual de desconto; 

7.2 - A proposta escrita deverá conter (deverá ser anexada juntamente com os documentos 

de habilitação): 

7.2.1 – Razão Social, nº do CNPJ, endereço e meios de comunicação à distância da Licitante; 

7.2.2 – Modalidade e número da Licitação; 

7.2.3 – Marca, modelo, preço unitário e total de cada item e total do ITEM/LOTE da presente 

Licitação, em moeda corrente do país (R$), dos equipamentos descrito no Anexo I, entregues em 

Lagoa Santa, GO. 

7.2.4 – Condições de pagamento: O pagamento será efetuado após a entrega do veículo, 

conforme Autorização(ões) de Fornecimento(s). Nenhum pagamento será realizado enquanto a 

licitante não entregar o veículo do qual foi adjudicatária. 

7.2.5 - Prazo de entrega: máximo 30 (trinta) dias após emissão da(s) Autorização(ões) de 

Fornecimento (s). 

7.2.7 – Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, sendo este o prazo 

considerado em caso de omissão. 

7.2.8 – Demais especificações que a proponente julgar necessário relatar; 

7.3 - Deverá ser proposto veículos em quantidades e especificações conforme exigências 

mínimas do Edital, com disponibilidade para entrega em até 30 (trinta) dias, em atendimento 

integral a todas às exigências do Edital, ficando obrigada a empresa proponente, no caso de 

vencedora, a entregar os veículos com características iguais ou superiores ao solicitado no ato 

convocatório, não podendo alegar desconhecimento ou erro, e no caso de descumprimento desta 

previsão poderá ser declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, conforme 

disposto no Artigo 7º da Lei Federal 10.520 de 17 de Julho de 2002. 

7.4 - Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (frete, 

impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais), fornecimento, licenciamento 

e emplacamento, mão-de-obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e 

ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, 

não especificada neste Edital. 

7.5 - Serão desclassificadas as propostas manifestadamente inexequíveis conforme inciso II do 

artigo 48 da lei Federal Nº 8666/93, ou que estejam incompletas, isto é, não contiverem 

informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do produto ofertado, 

conflitantes com as normas deste Edital, ou ainda, com a legislação em vigor. 

8 - DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO 

8.1 - Os fornecedores deverão inserir suas propostas iniciais dentro do sistema, durante o período 

definido neste edital como “Recebimento das Propostas”. 

8.2 - Quando do lançamento da proposta, o licitante deverá lançar os valores de acordo com as 

normas do sistema BLL. 
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8.3 - Ao enviar sua proposta, o licitante deverá confirmar em campo específico do sistema que 

atende plenamente aos requisitos de habilitação exigidos no presente Edital. 

8.4 - A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas 

necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, tais como: tributos, transporte, 

licenciamento e emplacamento, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado 

corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado. 

8.5 - A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, 

com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a 

aceitabilidade das propostas. 

8.6 - O Pregoeiro desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não atenderem às 

especificações e formalidades do edital ou que apresentarem preço excessivo acima do praticado 

no mercado ou inexequível. 

8.7 - Após a fase de “Classificação das Propostas”, o Pregoeiro dará sequência ao processo de 

Pregão, passando para a fase da “Sessão Pública”, da qual só poderão participar os licitantes que 

tiveram suas propostas classificadas (os licitantes deverão consultar a 

classificação/desclassificação de suas propostas no endereço: www.bll.org.br). 

8.8 – A partir do horário previsto neste edital, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, 

com a divulgação das propostas de preço recebidas que estejam em perfeita consonância com as 

especificações e condições de fornecimento detalhadas neste edital. 

8.9 - Na etapa competitiva, que será aberta com o menor preço ofertado na etapa de propostas, os 

representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de 

lances. 

8.9.1. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e 

respectivo horário de registro e valor. 

8.10 –  DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.10.1. A partir das 09:30 horas do dia 26 de março de 2021, horário de Brasília/DF, será aberta 

a sessão pública de disputa de preços na internet, no sítio eletrônico www.bll.org.br, por 

comando do Pregoeiro. 

8.10.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

8.10.3. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar 

lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 

recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

8.10.4. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances 

de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo 

sistema. 

8.10.5. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último que tenha sido anteriormente 

registrado no sistema. 

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

do maior lance registrado, vedada a identificação do ofertante. 

http://www.bll.org.br/
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8.10.7. Caso o licitante não realize lances, permanecerá o valor da última proposta eletrônica 

para efeito da classificação final. 

8.10.8. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 

exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 

alteração.  

8.10.9. Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das 

propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação. 

8.10.10. O Pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível à realização 

de eventual diligência. 

8.10.11. Realizada a diligência, o Pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e local 

onde será dado prosseguimento à sessão pública. 

8.10.12. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO 

E FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações. 

8.10.13. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 

8.10.14. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

8.10.15. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 

8.10.16. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 

poderá o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

8.10.17. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema 

eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 

prejuízo dos atos realizados. 

8.10.18. Caso a desconexão do Pregoeiro persista por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 

sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação 

expressa aos participantes no sítio www.bll.org.br. 

8.10.19. Os fornecedores, a qualquer momento, depois de finalizado o lote/item, poderão 

registrar questionamentos ao Pregoeiro via Sistema, acessando a sequência “Relatório de 

Disputa”/”Chat de Mensagens”/”Enviar Mensagens”, para cada lote/item disputado. Esta opção 

estará disponível até o momento da declaração de vencedor no Sistema. 

8.10.20. O Pregoeiro/equipe de apoio responderá os questionamentos formulados pelos 

licitantes, via Sistema, ficando registrado no Relatório da Disputa as mensagens tanto dos 

licitantes quanto as respostas do Pregoeiro. 

8.11 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

http://www.bll.org.br/
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8.11.1 - Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes deverão encaminhar, 

exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 

exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública. 

a) Esta etapa será encerrada com a abertura da sessão pública. 

b) O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, nos 

termos do disposto no item 8.21.1, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

c) O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a 

habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital. 

d) A falsidade da declaração de que trata o item c, sujeitará o licitante às sanções previstas no 

Decreto Federal nº 10.024/2019 e Decreto Municipal nº 913/2014. 

e) Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação 

anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

f) Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, não 

haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de 

julgamento. 

g) Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

h) Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor 

classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de que trata o § 2º do 

art. 38 do Decreto Federal nº 10.024/2019. 

8.12 – Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme previsto na Lei Complementar nº 123, 

de 14.12.2006. 

8.12.1 – A identificação do proponente como Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte 

- EPP, deverá ser feita na forma da alínea “d” do item 6.1 deste edital. 

8.13 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores à proposta de menor preço. 

8.14 – Para efeito do disposto no item 8.17 deste edital, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para 

apresentar nova proposta, a qual deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o 

encerramento dos lances, via “chat de mensagens” sob pena de preclusão do direito. Caso 

ofereça proposta inferior à melhor classificada, passará à condição de primeira classificada do 

certame; 
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b) não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma da alínea “a” 

deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrarem na hipótese do 

item 8.17 deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e 

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 8.18 deste edital, será realizado sorteio 

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 

8.15 – Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 8.17 deste edital, voltará a 

condição de primeira classificada, a empresa autora da proposta de menor preço originalmente 

apresentada. 

8.16 – O disposto nos itens 8.17 e 8.18 somente se aplicará quando a proposta de menor preço 

não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.17 - É vedada a desistência dos lances já ofertados sujeitando-se o proponente às sanções 

previstas na Lei 10.520 de 17/07/2002. 

8.18 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 

menor preço e valor estimado para a aquisição do bem. 

8.18 - Se a proposta de menor valor não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 

habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e 

procederá a verificação das condições habilitatórias do proponente, na ordem de classificação, 

ordenada e sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o 

respectivo licitante declarado vencedor. 

8.18.1 - Na situação a que se refere este item o pregoeiro poderá negociar com o licitante para 

que seja obtido preço melhor. 

8.19 - Após o encerramento da “Sessão Pública”, a empresa classificada em primeiro lugar 

deverá encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, a proposta com o último valor ofertado, assim 

como os demais documentos complementares solicitados pelo. 

8.20 - Será desclassificada a proposta da empresa que descumprir o prazo estabelecido para 

apresentação da documentação habilitatória, sendo facultado ao Pregoeiro convocar a(s) 

empresa(s) remanescente(s), obedecida a ordem de classificação. 

8.21 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e analisados os documentos de 

habilitação, o licitante será declarado vencedor pelo pregoeiro. 

8.21.1 – A declaração do vencedor compreende a análise da proposta e o julgamento de 

habilitação, de acordo com as exigências deste edital. 

8.22 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão 

pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. A 

partir da liberação do sistema, os proponentes deverão, no prazo de quinze minutos, manifestar 

motivadamente a intenção de recorrer, em campo próprio do sistema. 

22.1 As razões do recurso de que trata o item 8.30, deverão ser apresentadas no prazo de três 

dias. 
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8.22.2 Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, 

no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

8.22.3 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer, nos termos do disposto no caput, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro 

estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

8.22.4 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser 

aproveitados. 

8.22.5 O proponente desclassificado antes da fase de disputa também poderá manifestar a sua 

intenção de interpor recurso naquele momento. 

8.22.6 – Ao encerrar o prazo para acolhimento de recurso o Sistema bloqueia a opção para os 

fornecedores. 

8.23 - Após a fase de recurso, o procedimento licitatório será adjudicado e será divulgada no 

sistema eletrônico a ata contendo a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances 

apresentados e demais informações relativas à sessão virtual do pregão. 

9 - DA HIPÓTESE DE DESCONEXÃO COM O PREGOEIRO 

9.1 - 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, 

retomando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

9.2 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 

dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas 
após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

10 - DA HABILITAÇÃO 

10.1 - Os documentos abaixo exigidos deverão ser apresentados pela proponente que ofertar o 

menor preço unitário do ITEM/Lote. Todos os documentos deverão estar dentro de seus 

respectivos prazos de validade, com emissão anterior a hora e data da abertura da licitação e 

deverão estar anexados na plataforma de disputa do Pregão, conforme disposto no item 8.11 

deste edital. 

10.1.1 Habilitação Jurídica (art.28) 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado; 

b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

c) Certidão simplificada da junta comercial. 

10.1.2 Habilitação Fiscal (art.29) 

a) Certidão Negativa Municipal (do Município sede da proponente), caso a proponente    

possua filial situada no Município de LAGOA SANTA, GO, deverá apresentar também a 

Certidão Negativa Municipal da Prefeitura Municipal de LAGOA SANTA, GO. 
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b) Certidão Negativa Estadual (do Estado sede da proponente) 

c) Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN 

d) Certidão Negativa de Debito do "FGTS" 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 

f) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (Cartão de Identificação), com prazo de 

emissão não superior a 60 (sessenta) dias, contados retroativamente da data de abertura 

da licitação; 

10.1.3 Qualificação Técnica (art.30) 

I -  Apresentar ao menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica (ou declaração ou certidão), 

fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privada, onde comprove que o licitante 

forneceu equipamento igual ou semelhante ao solicitado no edital. O atestado deve conter o nome 

endereço e o telefone de contato do atestador, ou qualquer outro meio com o qual o licitador 

possa valer-se para manter contato com a pessoa declarante; 

10.1.4 Qualificação Econômica: (art.31) 

- Certidão Negativa de Recuperação Judicial ou de Falência e Concordata, do Cartório 

Distribuidor da Comarca sede da proponente, emitida a menos de 60 (sessenta) dias da data de 

abertura das Propostas deste Edital. 

10.1.5 DECLARAÇÕES 

10.1.5.1 Declaração de inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo constante no Anexo 

II deste edital. 

10.1.5.2 Declaração emitida pela empresa de que não possui em seu quadro de pessoal, 

empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor 

de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 

(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme 

Anexo III. 

10.1.5.3 Declaração de conhecimento e atendimento às condições do edital, conforme modelo 

constante no Anexo IV deste edital. 

10.1.5.4 Declaração de que a licitante não possui débitos com o Município de LAGOA SANTA, 

GO, conforme modelo constante do Anexo V deste edital. 

10.1.5.5 Declaração de Fornecimento, conforme Anexo IX. 

OBS: Todos os documentos deverão ter data de emissão igual ou anterior a abertura da 

licitação, sob pena de inabilitação. 

10.1.6 PROPOSTA 

Juntamente com a documentação de habilitação, no prazo estipulado no item 8.11, deste Edital, a 

proponente que ofertar o menor preço unitário por item, deverá enviar proposta de Preços escrita, 

conforme Anexo VI, com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, 

rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa, citado 

nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
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contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, 

endereço completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária. 

A proposta escrita deverá conter: 

a) Todas as informações exigidas no item 7, deste edital. 

b) Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 

c) Preço unitário e preço total. 

10.2 - Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da 

matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos 

que são válidos para matriz e todas as filiais, bem como na hipótese da negativa municipal 

quando a licitante possuir filial estabelecida no Município de Lagoa Santa, GO, quando deverá 

apresentar tanto da sede participante, quanto da Prefeitura de Lagoa Santa, GO. 

11 - DOS RECURSOS, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

11.1 - Dos atos do Pregoeiro ou da autoridade competente do Município de Lagoa Santa, GO, 

cabem: Recurso, Representação, Pedido de Reconsideração, nos termos da legislação aqui citada. 

11.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 

pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio 

eletrônico, na forma do edital. 

11.2.1 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

11.2.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 

os participantes e a administração. 

11.3 Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na 

forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública. 

11.3.1 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 

dois dias úteis, contado do data de recebimento da impugnação. 

11.3.2 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

11.3.4 Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para 

realização do certame.  

11.4 As consultas, impugnações e pedidos de esclarecimento deverão ser cadastrados 

diretamente no sistema, diretamente no site www.bll.org.br e serão respondidos diretamente no 

site www.bll.org.br, no campo “MENSAGENS”, no link correspondente a este edital. 

11.5 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 

responder pelo proponente. 

http://www.bll.org.br/


 

 
 

Rua: Waldomiro Teodoro Rios, s/nº, Qd. 30, Lt. 02, Pousada das Nascentes.  Lagoa Santa-GO 

CEP 75.819-000  – Fone/ Fax – (64) 3640-1303 

11.6 Após a declaração do vencedor de cada lote/ item, o sistema ficará aberto por um período de 

15 minutos, para que os licitantes que desejarem recorrer contra decisões do pregoeiro possam 

fazê-lo, manifestando motivadamente, sua intenção com registro da síntese das suas razões, 

sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias, inclusive para os fornecedores 

que foram desclassificados na fase de abertura das propostas. Ao encerrar o prazo para 

acolhimento de recurso o Sistema bloqueia a opção para os fornecedores. Os interessados ficam, 

desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo do recorrente. 

11.7 A falta de manifestação devidamente motivada, no prazo concedido pelo sistema importará 

a preclusão do direito de recurso. 

11.8 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 

não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

11.9 O encaminhamento de memorial e contrarrazões de recurso poderá ser feito através do 

endereço eletrônico na internet licitacao@lagoasanta.go.gov.br, com posterior remessa do 

original à Rua Waldomiro Teodoro Reis, Pousada das Nascentes, Lagoa Santa, GO, CEP: 

75.819-000, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado do encerramento do prazo de recurso pelo 

sistema. 

11.10 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

11.11 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insusceptíveis de 

aproveitamento. 

12 - DA HOMOLOGAÇÃO 

12.1 - Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação e homologado o procedimento pela 

Autoridade Competente.  

12.2 - Havendo recurso, o pregoeiro apreciará os mesmos e, caso não reconsidere sua posição, 

caberá à Autoridade Competente a decisão em grau final, bem como a adjudicação do objeto. 

12.3 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente homologará o objeto ao vencedor, podendo revogar a licitação nos termos do artigo 

49 da Lei Federal n º 8.666/93. 

12.4 - Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a 

capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica 

e/ou inidoneidade e demais exigências previstas para habilitação, em razão de fatos 

supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento. 

12.5 - As obrigações decorrentes desta Licitação serão formalizadas através da emissão da 

Autorização de Fornecimento, observando-se as condições estabelecidas neste Edital e na 

legislação vigente. 

12.6 - Quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 

não entregar o bem ou não apresentar situação regular, será convocado outro licitante, observada 

a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções 

cabíveis. 
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13. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

13.1. Homologada a licitação, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, será formalizada a 

Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com características de 

compromisso para a futura contratação, com o fornecedor primeiro classificado e, se for 

o caso, com os demais classificados que aceitar em fornecer o material pelo preço do 

primeiro, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos. 

13.2. O(a) Pregoeiro(a) convocará formalmente o licitante vencedor para no prazo de 

05 (cinco) dias assinar a Ata de Registro de Preços. 

13.2.1. No ato da convocação será informado, também, o preço unitário e total que 

constará da Ata. 

13.2.2. O prazo previsto no subitem 13.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo fornecedor convocado, 

desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Órgão. 

13.3. No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não 

comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das 

cominações a ele previstas neste Edital, o(a) Pregoeiro(a) registrará os demais 

licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço do primeiro classificado na 

licitação. 

14. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ordinariamente, o órgão gestor, 

os participantes se houver, e extraordinariamente, qualquer órgão ou entidade da 

Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao 

órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no 

que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº. 8.666/93, relativo à 

utilização do Sistema de Registro de Preços, observado o disposto no subitem 14.2. 

14.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 

independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento 

não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

14.3. As aquisições ou contratações adicionais por outros órgãos ou entidades não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados 

na presente Ata de Registro de Preços. 

15 – DO FORNECIMENTO E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

15.1 – O veículo, objeto do presente Processo Licitatório, deverá ser entregue pela licitante 

vencedora, somente após a emissão da Autorização de Fornecimento, em no máximo 30 (trinta) 

dias consecutivos, em Lagoa Santa, GO. 

15.1.1 Juntamente com o veículo, deverá ser entregue cópia de chave reserva e manuais do 

proprietário, com plano manutenção detalhados, também deverão ser apresentados. 

15.2 - A entrega do objeto licitado deverá ser acompanhada de nota fiscal, sendo somente aceito 

após a verificação do cumprimento das especificações contidas neste edital. 
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15.3 - O recebimento dos equipamentos no local designado no item 13.1 deste Edital será feito 

por servidor ou comissão constituída para este fim e obedecerá ao seguinte trâmite: 

15.3.1 - O fornecedor dirigir-se-á ao local da entrega munido da nota fiscal; 

15.3.2 - Os veículos somente serão considerados aceitos após testes para averiguação das 

condições dos mesmos e verificação do cumprimento dos itens obrigatórios constantes das 

especificações técnicas previstas no Anexo I e da proposta da CONTRATADA conferindo-se, 

ainda, quantidades, preços, acessórios, prazos e outros pertinentes; 

15.3.3 - Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o objeto deverá ser substituído, por 

conta e ônus do licitante vencedor, em no máximo 15 (quinze) dias úteis, não considerados como 

prorrogação do prazo de entrega. 

15.4 - Em caso de irregularidade não sanada pelo fornecedor, a Comissão/servidor reduzirá a 

termos os fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente para providências de penalização.  

15.5 - O prazo de entrega dos veículos inicia-se a partir do recebimento da Autorização de 

Fornecimento, emitida pelo Município de LAGOA SANTA, GO. 

16 - DO PAGAMENTO 

16.1 - O pagamento será realizado mediante crédito em conta corrente do fornecedor, no ato da 

entrega do veículo, constantes da Autorização de Fornecimento. É DEVER DO 

FORNECEDOR: informar o nome e o número do banco, da agência e da conta bancária da 

empresa, para o depósito. 

16.2 - Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes 

de executadas as devidas correções e antes que seja apresentada a comprovação do cumprimento 

das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas. 

17 - DO REAJUSTE 

17.1 - O custo apresentado caracterizando o valor unitário e total do objeto, é fixo e irreajustável. 

18 - OBRIGAÇÕES/RESPONSABILIDADES 

18.1 - Constituem obrigações/responsabilidades do LICITANTE VENCEDOR: 

18.1.1 - Responsabilizar-se pelo transporte do objeto, de seu estabelecimento até o local 

determinado para entrega e descarregamento, sem ônus para o Município. 

18.1.2 - Substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, materiais em que se 

verificarem defeitos, falhas, danificações, adulterações ou incorreções; 

18.1.3 - Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações 

supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, 

contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir 

sobre o objeto deste contrato, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando 

solicitados pelo Município de Lagoa Santa, GO. 

18.1.4 - Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de Lagoa Santa, GO ou a 

terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos; 
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18.1.5 - Fornecer os equipamentos de acordo com as especificações, prazos e condições 

avençados no presente Edital, observando todas as condições de garantia previstas no contrato a 

ser estabelecido entre as partes. 

18.1.6 - Executar os serviços de garantia dos equipamentos. 

18.1.7 - Cumprir fielmente o contrato de fornecimento e garantia. 

18.1.8 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

18.1.9 - Responder pelas providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 

acidentes do trabalho, em ocorrência da espécie em que forem vítimas os seus empregados, no 

desempenho dos serviços contratados ou em conexão com eles. 

18.1.10 - Ressarcir todas as multas, indenizações ou despesas impostas ao Contratante por 

autoridade competente, em decorrência do descumprimento do contrato, de Lei ou regulamento 

aplicável à espécie, por parte da CONTRATADA. 

18.1.11 - Responsabilizar-se pela entrega dos materiais, bem como pelo seu transporte até o local 

estipulado para entrega. 

18.1.12 – As demais obrigações constam do termo de referência, Anexo I do Edital. 

18.2 - Constituem obrigações/responsabilidades do Município de Lagoa Santa, GO: 

18.2.1 - Receber os equipamentos e realizar sua análise quanto à quantidade e qualidade; 

18.2.2 - Efetuar o pagamento na forma e prazo estabelecidos neste edital; 

18.2.3 - Fornecer à Contratada, a relação dos servidores e respectivos setores credenciados a 

efetuar chamadas, acompanhar a execução dos serviços de garantia. 

18.2.4 - Arcar com as despesas decorrentes de reparos, consertos resultantes de acidentes, 

transporte, negligência, imperícia ou mau uso por parte de terceiros, seus servidores, ressalvados 

os casos provocados por empregados ou prepostos da CONTRATADA. 

18.2.5 - Preparar e instruir para pagamento, as faturas apresentadas pela CONTRATADA e 

remetê-las a tempo ao setor competente. 

18.2.6 - Notificar a CONTRATADA, sempre por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos 

ou irregularidades encontradas na prestação do serviço. 

18.2.7 - As demais obrigações constam do termo de referência, Anexo I do Edital. 

19 – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

19.1 – A proponente contratada ficará obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra 

defeitos mecânicos, pelo período mínimo 12 meses, fornecendo os respectivos termos e/ou 

declaração dessa garantia. 

19.1.1 - Durante o prazo de garantia o licitante vencedor será responsável pela prestação dos 

serviços de assistência técnica do veículo, realizando as manutenções preventivas e corretivas, de 

acordo com as normas do fabricante. 

19.2 Durante o prazo de garantia, caso não seja possível a solução do problema no próprio local 

onde se encontre o veículo e havendo a necessidade de transporte para oficina própria da 

proponente, fica sob responsabilidade da contratada todo ônus com transporte, locomoção, 
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alimentação, hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessários à perfeita solução do 

problema.  

19.3 Após o período de garantia, a proponente fica obrigada, às expensas do Município, por 

prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar oficina de manutenção e assistência 

Técnica no Estado do Goiás, bem como garantir a disponibilização, se necessário, de peças. Se a 

Assistência Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente com a 

documentação técnica, termo de compromisso assinado pelo fabricante do equipamento, 

indicando quem fará a assistência técnica. 

20 – DOS PROCEDIMENTOS PARA ACEITAÇÃO DO VEÍCULO 

20.1 - O(s) veículo(s), objeto deste edital, deverão atender às características técnicas 

quantitativas e qualitativas fixadas pelo Município, devendo ser novos e não inferior(es) aos 

limites mínimos fixados no ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA, que integra este edital. 

O não atendimento a qualquer das características exigidas importará na desclassificação do 

proponente.  

20.2 O(s) equipamento(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo previsto no item 6.1, 

contados do recebimento da AF.  

21 - DAS SANÇÕES 

21.1 - Por atos ilícitos cometidos na licitação ou no fornecimento do objeto, o Município de 

Lagoa Santa, GO, garantida a prévia defesa, aplicará as seguintes sanções: 

I – advertência escrita. 

II - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do fornecimento. 

III - a licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, não 

apresentar a documentação, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e 

da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade (art. 7º da Lei 

10.520, de 17 de julho de 2002). 

21.2 - As sanções previstas nos incisos I e III poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 

II, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis. 

21.3- O atraso injustificado da licitante vencedora, para efetuar a entrega, sujeitará à multa no 

valor de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia excedente, sobre o valor do objeto. 

21.4 – Ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Lagoa Santa, GO, pelo prazo 

de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 

cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo 

de validade de sua proposta: 

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 
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IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

21.4.1 As sanções descritas no caput também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, 

em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem 

justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública. 

21.4.2 As sanções serão registradas e publicadas no Diário Oficial do Município de Lagoa Santa, 

GO.  

21.5 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro 

de Fornecedores ou de Prestadores de Serviços do Município e, no caso de impedimento do 

direito de licitar e contratar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período. 

22– DAS PENALIDADES 

22.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Lagoa Santa, GO, pelo prazo de 

até cinco anos, o licitante que: 

a) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

b) Não mantiver a proposta; 

c) Comportar-se de modo inidôneo; 

d) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 

e) Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; 

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) Cometer fraude fiscal; 

23 - DAS DESPESAS 

23.1 – As aquisições serão custeadas por Recursos Próprios do Município. 

23.2  Para cobertura das despesas resultantes da licitação serão utilizados recursos das dotações:  

04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

10.302.0013.2.052 – VEÍCULO PARA SAÚDE 

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE 

24 - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

24.1 - As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 

brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), a Lei nº 

12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato, 

nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou 

aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por 

intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou 

benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou 

de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente 
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contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda 

que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.  

25 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

25.1 - As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse do Município de Lagoa 

Santa, GO, a segurança e o objetivo da contratação; 

25.2 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-

lo no Prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação. 

25.3 – É facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 

a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar nos prazos estipulados; 

25.4 - Os elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação, serão fornecidos 

diretamente pelo Departamento de Compras e Contratos da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, 

GO, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, através do telefone nº 64-

3640-1303/1149 e e-mail:licitacao@lagoasanta.go.gov.br. 

25.5 - As impugnações ao ato convocatório do Pregão serão recebidas até 02 (dois) dias úteis 

antes da data fixada para abertura da licitação, mediante protocolo. 

25.6 - Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação. 

25.7 - Deferida a impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

25.8 - A Administração reserva-se o direito de transferir o prazo para o recebimento e abertura 

das propostas descabendo, em tais casos, direito à indenização pelos licitantes; 

25.9 - O Município poderá revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou a requerimento 

da parte interessada, não gerando direito de indenizar quando anulada por motivo de ilegalidade, 

ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93, assegurada à ampla 

defesa. 

25.10 - A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do 

licitante, com todos os termos e condições deste Edital; 

25.11 - O licitante é responsável, sob as penas da lei, pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação; 

25.12 - A irregularidade que não afete o conteúdo ou idoneidade do documento não constituirá 

causa de desclassificação; 

25.13 - Fazem parte integrante deste Edital os anexos a seguir especificados: 

_ ANEXO I – Termo de Referência (Objeto); 

_ ANEXO II - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 

_ ANEXO III – Declaração sobre emprego do menor; 

_ ANEXO IV - Declaração de Conhecimento das Condições do Edital; 

_ ANEXO V – Declaração de Inexistência de Débitos com o Município de LAGOA SANTA, 

GO; 
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_ ANEXO VI - Modelo da Proposta; 

_ ANEXO VII – Termo de Adesão BLL; 

_ ANEXO VIII - Minuta da Ata de Registro de Preço; 

_ ANEXO IX – Declaração de Fornecimento 

25.14 - O valor máximo estimado para este Pregão é de R$ 252.000,63 (Duzentos e 

cinquenta e dois mil reais e sessenta e três centavos). 

25.15 - Fica eleito o Foro da Comarca de Itajá, GO para dirimir qualquer questão contratual ou 

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

 

 

 

LAGOA SANTA, GO, 18 de maio de 2021. 

 

 

 

 

 

LUCIANO DA SILVA BORGES 

Gestor do FMS 

 

 

 

 

VALDEIR REZENDE 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

      

TERMO DE REFERÊNCIA 

01 – INTRODUÇÃO 

O presente Termo de Referência visa estabelecer parâmetros e especificações técnicas para a 

aquisição de veículos, visando a renovação parcial da frota municipal. 

02. OBJETO 

Constitui objeto deste Termo de Referência a aquisição de 01 (um) veículo automotor tipo 

FURGÃO/AMBULÂNCIA, que atendam as especificações, quantitativos e condições constantes 

deste expediente.  

03. JUSTIFICATIVA 

Trata-se de processo licitatório indispensável para o pleno e correto funcionamento desta 

Prefeitura Municipal, mediante aquisição de veículos visando suprir as demandas existentes na 

Secretaria de Saúde e Saneamento Básico. 

A aquisição do veículo automotor tipo FURGÃO/AMBULÂNCIA, visa suprir atendimentos de 

urgência e emergência da Unidade Básica de Saúde.  

04. DISPOSITIVOS LEGAIS E REGULAMENTAÇÕES DO VEÍCULO  

Os objetos ofertados deverão atender todas as normas técnicas e legais vigentes.  

05. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: 

Item EQUIPAMENTO/ESPECIFICAÇÕES Qtd V Unit Médio V Total Médio 

1 VEICULO TIPO FURGÃO ORIGINAL 

DE FABRICA AMBULANCIA TIPO B, 

ZERO KM, COR BRANCA, MOTOR 

COM NO MÍNIMO 2.2 CILINDRADA 

(CM³), POTENCIA MÍNIMA DE 140 

CV, TORQUE, ALIMENTAÇÃO 

COMBUSTIVEL A DIESEL S50/S10 

COM RESERVATORIO DE 

COMBUSTIVEL DE NO MÍNIMO 60 

LITROS. DIREÇÃO HIDRAULICA, AR 

CONDICIONADA DIANTEIRO 

ORIGINAL DE FÁBRICA. 

DIMENÇÕES INTERNAS, SENDO NO 

MÍNIMO: 10mt³, TRAÇÃO TRASEIRA. 

TRANSFORMAÇÃO DO VEÍCULO: 

REVESTIMENTO INTERNO EM 

MATERIAL LAVÁVEL NA COR 

BRANCA EM MOLDES DE ABS COM 

 

01 

 

R$ 252.000,63 

 

R$ 252.000,63 
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ISOLAÇÃO TERMO ACÚSTICA E 

RESISTENTE AOS PROCESSOS DE 

LIMPEZA E DESINFECÇÃO COMUNS 

A SUPERFÍCIES HOSPITALARES. 

REVESTIMENTO DO PISO EM 

MATERIAL ANTIDERRAPANTE E DE 

ALTA RESISTÊNCIA AOS 

PROCESSOS QUÍMICOS DE LIMPEZA 

E HIGIENIZAÇÃO COMUNS A 

SUPERFÍCIES HOSPITALARES. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

DIVISÓRIA ORIGINAL COM 

PASSAGEM PARA CABINE, COM 

BANCO INDIVIDUAL DE 1 LUGAR. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

PEGA MÃO EM ALUMÍNIO DE UMA 

POLEGADA DE DIÂMETRO COM 

TRÊS PONTOS DE FIXAÇÃO NO 

TETO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE UMA JANELA NA 

PORTA CORREDIÇA COM 

JATEAMENTO E ADESIVAGEM. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

DOS VIDROS TRASEIROS COM 

JATEAMENTO NOS VIDROS E 

ADESIVAGEM. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE SEIS LANTERNAS 

SEQÜENCIAIS DE SINALIZAÇÃO 

NAS LATERAIS EXTERNAS DO 

VEÍCULO. SENDO 02 LUMINÁRIAS 

INTERMITENTES BRANCA E 04 

VERMELHAS (ÂMBAR) 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UM EXAUSTOR COM SISTEMA DE 

TROCA DE AR AMBIENTE E 

VENTILAÇÃO INTERNA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

UMA MACA RETRÁTIL. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

UM BANCO BAÚ COM ASSENTO E 
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ENCOSTO PARA TRÊS 

ACOMPANHANTES EM ESPUMA 

RÍGIDA, COM TRÊS CINTOS DE 

SEGURANÇA RETRÁTEIS. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

UM ARMÁRIO EM DOIS MÓDULOS 

NA LATERAL ESQUERDA DO 

VEÍCULO, COM PORTAS 

DESLIZANTES EM ACRÍLICO, 

BALCÃO COM TRÊS GAVETAS 

PORTA OBJETOS, COMPARTIMENTO 

PARA DOIS CILINDROS E UMA 

PRANCHA DE COLUNA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

ARMÁRIO SUPERIOR COM 

ACABAMENTO EM FÓRMICA 

TEXTURIZADA TIPO PORTA 

PACOTES. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE UM CILINDRO DE 

OXIGÊNIO NO MÍNIMO DE 16 

LITROS. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE UMA LIXEIRA 

PLÁSTICA EMBUTIDA NA LATERAL 

DO BANCO BAÚ. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE UM ASPIRADOR 

COM FRASCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE UM 

UMIDIFICADOR. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE UM SUPORTE DE 

SANGUE E SORO MÓVEL. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

UM PAINEL PARA A PARTE 

ELÉTRICA COM 02 PONTOS DE 12V 

E TRÊS DE 110V INSTALADO NO 

ARMÁRIO LATERAL ESQUERDA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UMA BATERIA AUXILIAR 95 AMP: 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

UM INVERSOR DE 1000W. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
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UM SINALIZADOR ACÚSTICO 

VISUAL DO TIPO BARRA DE 110 W 

DE QUATRO TONS. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO DOS ADESIVOS 

PARA AMBULÂNCIA PADRÃO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

STROBO GRADE FRONTAL COM NO 

MÍNIMO 06 FAROL LED NA COR 

VERMELHO E BRANCO DE NO 

MÍNIMO 3,75W, 12V POTÊNCIA 

TOTAL: 08 FARÓIS X 3,75W= 30 

06. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

 O prazo mínimo de garantia será de 12 (doze) meses, contados da data de recebimento do 

veículo.  

 Durante o prazo de garantia o licitante vencedor será responsável pela prestação dos 

serviços de assistência técnica do veículo, realizando as manutenções preventivas e 

corretivas, de acordo com as normas do fabricante. 

07. PRAZO/LOCAL DE ENTREGA  

 Os objetos deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura 

do contrato, pelo licitante vencedor, por sua conta e risco, no endereço mencionado na 

autorização de entrega pela contratante. A nota fiscal será devidamente atestada pelo 

servidor responsável. 

 Todo e qualquer ônus decorrente da entrega dos objetos licitados, inclusive frete, serão de 

inteira responsabilidade do licitante vencedor. 

 Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o objeto deverá ser substituído, por 

conta e ônus do licitante vencedor, em no máximo 15 (quinze) dias úteis, não 

considerados como prorrogação do prazo de entrega. 

 Caso a substituição/reparação dos itens irregulares não ocorra no prazo determinado, 

estará a contratada incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções 

previstas. 

 O aceite do objeto pela contratante não exclui a responsabilidade civil nem a ético-

profissional do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade dos itens entregues ou 

disparidades com as especificações estabelecidas no termo de referência e seus anexos, 

verificada posteriormente, garantindo-se à contratante as faculdades previstas em 

legislação pertinentes. 

08. REGIME DE CONTRATAÇÃO 

A realização da licitação será na modalidade Pregão Eletrônico. 
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09. ESTIMATIVA DO VALOR / FORMA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

09.1 O valor estimado para aquisição total dos objetos é de no máximo R$ 252.000,63 

(Duzentos e cinquenta e dois mil reais e sessenta e três centavos). 

09.2 O Município de Lagoa Santa, GO efetuará o pagamento com apresentação da respectiva 

nota fiscal devidamente assinada por um agente da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento 

Básico, em conformidade com o artigo n.º 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/93, que a 

primeira parcela será efetuada no prazo máximo de 30 (trinta) dias e as demais até o décimo dia 

dos meses subsequentes, sob depósito bancário em Conta-Corrente que deverá constar na nota 

fiscal. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do Município de Lagoa Santa, GO. 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1 As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias anexas, referente ao 

exercício de 2021: 

04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

10.302.0013.2.052 – VEÍCULO PARA SAÚDE 

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE 

11. OBRIGAÇÕES DA(S) CONTRATADA(S) 

a. Fornecer o veículo conforme especificações técnicas e preços propostos na licitação, 

e na solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. 

b. Entregar o veículo adquirido estritamente no prazo e condições estipulado no edital. 

c. Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, 

inclusive frete. 

d. Responsabilizar-se pela entrega do veículo até as dependências da Prefeitura 

Municipal de Lagoa Santa, GO,  

e. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas dos valores devidos aos 

seus empregados no cumprimento das obrigações contraídas nesta licitação. 

f. Encaminhar via email, cópia do DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal 

Eletrônica), Certidões de Regularidade Fiscal, Estadual e Municipal e Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas. 

g. Ressarcir os eventuais prejuízos causados à Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, GO 

e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na 

execução das obrigações assumidas. 

h. Indicar, por escrito, preposto ou profissional equivalente (e seu eventual substituto), 

fornecendo número de telefone e e-mail para contato, ao qual a CONTRATANTE 

possa se reportar quanto à fiel execução do contrato e cuidar para que esse 

profissional alocado mantenha permanente contato com os responsáveis pela 

fiscalização e gestão do contrato. 

i. Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, 

sejam fabricantes, técnicos ou outros; 

j. Manter durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação do certame. 
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12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

a. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa 

fornecer os objetos dentro das especificações exigidas neste Termo de Referência;  

b. Emitir nota de empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente ao 

solicitado, observados os procedimentos previstos no Edital de Licitação;  

c. Encaminhar a nota de empenho para a contratada;  

d. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA, proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir 

suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos;  

e. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos objetos deste termo, 

sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando eventuais falhas detectadas; 

f. Notificar, por escrito, a CONTRATADA na ocorrência de eventuais falhas no curso de 

execução do contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste Termo de 

Referência;  

g. Pagar a fatura ou nota fiscal devidamente atestada, no prazo e forma previstos neste 

Termo de Referência. 

13. DA FISCALIZAÇÃO 

 a. A fiscalização do contrato ficará sob a responsabilidade do servidor designado como 

fiscal de contratos.  

14 – DO PRAZO  

a.  A vigência contratual será a partir da assinatura do contrato/ata com vigência de 12 

(doze) meses. 

15 - JUSTIFICATIVA PARA NÃO RESERVAR COTA EXCLUSIVA PARA MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS  

15.1. Não se aplica o disposto nos artigos 47, Parágrafo único e 48 da Lei Complementar n.º 

123/2006, diante da aplicação subsidiária do art. 49 da Lei Complementar:  

I) Não há um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas 

ou empresas de pequeno porte sediados em âmbito local ou regional, capazes de cumprir as 

exigências estabelecidas neste Edital, demonstrado através da pesquisa de preços realizada, as 

quais constam na inicial do processo e também a participação nas últimas licitações realizadas 

II) A Licitação exclusiva para as microempresas e empresas de pequeno porte não é vantajoso 

para a Administração Pública, não conduzindo a uma contratação que satisfaça integralmente o 

interesse público, e muito menos, trazendo retorno esperado pela Lei Complementar 123/2006, 

podendo vir a representar prejuízo a contratação objetivada pela Administração Pública. 
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ANEXO II 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº  __/2021 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da 

Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e participação no 

presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

 

(Local e Data) 

 

 

 

 

______________________________________________ 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

 

 

 

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 

com o número do CNPJ. 
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ANEXO III 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº   /2021 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 

 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo), Declara expressamente que 

não possui, em seu Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 

27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.  

 

 

(Local e Data) 

 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

OBS.:  

 

 

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 

com o número do CNPJ. 

 

 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição 
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ANEXO IV 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/2021 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO 

EDITAL DECLARAÇÃO 

 

 

 

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos as especificações do objeto deste 

Pregão Eletrônico e os termos constantes no Edital do Processo Licitatório nº ___/2021, do 

Município de LAGOA SANTA, GO e seu(s) ANEXOS e do Regulamento do Sistema de 

Licitação na Modalidade de Pregão da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, que temos 

totais condições de atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive 

as demais formalidades relativas à documentação que deverá ser apresentada para fins 

habilitação. 

 

 

 

Data: 

 

 

 

 

 

Assinatura e Carimbo da Proponente. 
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ANEXO V 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2021 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM O MUNICÍPIO DE LAGOA 

SANTA, GO 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da 

Lei, que até a presente data inexistem débitos com a Fazenda do Município de LAGOA SANTA, 

GO, relativos a tributos municipais, até a presente data. 

 

 

 

(Local e Data) 

 

 

 

______________________________________________ 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

 

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 

com o número do CNPJ. 
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ANEXO VI 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/2021 

 

MODELO PROPOSTA 

Á Prefeitura Municipal de LAGOA SANTA, GO 

Prezados Senhores, 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme 

exigido no item 10.1.6 do Edital, que integra o instrumento convocatório da licitação em 

epígrafe. 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 

     

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

REPRESENTANTE E CARGO: 

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 

ENDEREÇO, E-MAIL e TELEFONE: 

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

2. CONDIÇÕES GERAIS 

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente 

licitação. 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

Deverá ser cotado, preço unitário e total dos lotes, de acordo com o Edital. 

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 

PROPOSTA: R$ (Por extenso) 

Prazo de Entrega: máximo de 90 (noventa) dias consecutivos, após a emissão da 

Autorização de Fornecimento. 

2.2 - Declaro para fins de participação no Pregão Eletrônico nº _____/2021, de acordo com as 

especificações constantes do Termo de Referência, que nos preços propostos encontram-se 

incluídos todos os tributos, encargos sociais, embalagens, transporte até o destino e quaisquer 

outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão. 

 

LOCAL E DATA 

 

 

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 
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ANEXO VII 

 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE 

LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES   

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica) 

Nome:(Razão Social) 

Endereço: 

Complemento Bairro: 

Cidade: UF 

CEP: CNPJ/CPF: 

Inscrição estadual: RG 

Telefone comercial: Fax: 

Celular: E-mail: 

Representante legal: 

Cargo: Telefone: 

Ramo de Atividade: 

 

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao 

Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões do 

Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que 

seguem. 

2. São responsabilidades do Licitante: 

i. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios 

dos quais venha a participar; 

ii. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais 

para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 

iii. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas 

demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do 

Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento; 

iv. designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, 

conforme Anexo I; e 

v. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 

 

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o 

pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema 

Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.  

 

4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária 

referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do 

Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.    
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5. (cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga 

plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes 

do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de 

seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e 

Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto: 

 

i. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital; 

ii.  apresentar lance de preço; 

iii. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro; 

iv. solicitar informações via sistema eletrônico; 

v. interpor recursos contra atos do pregoeiro; 

vi. apresentar e retirar documentos; 

vii. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos; 

viii. assinar documentos relativos às propostas; 

ix. emitir e firmar o fechamento da operação; e 

x. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente 

mandato, que não poderá ser substabelecido. 

 

Corretora:  

Endereço:  

CNPJ:  

 

6. O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, a 

qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das 

responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em 

andamento.  

 

Local e data:  

 

 

Assinatura:_____________________________________________________________ 

(reconhecer firma em cartório) 
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Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações 

da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto) 

Indicação de Usuário do Sistema  

Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

Operadores 

1 Nome: 

 CPF:  Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

2 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

3 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

O Licitante reconhece que: 

i. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso 

exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais 

danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 

ii. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante 

solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 

iii. a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser 

comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e 

iv. o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas 

no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e 

verdadeiros; e 

v. o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no 

Serviço de Proteção de Credito e no SERASA.   

 

Local e data:  

 

Responsável:___________________________________________________________ 

 

Assinatura:_____________________________________________________________ 

(reconhecer firma em cartório) 
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ANEXO VIII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP FMS Nº ___/2021 

PROCESSO Nº. ____/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N°____/2021  
VALIDADE: ATÉ _____DE _____ de 2021. 
Aos _______ dias do mês de _______ do ano de dois mil e vinte e um, na PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, através do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 11.390.064/0001- 

62, com sede na Av. Antonio Luiz de Moraes, s/n, Pousada das Nascentes, Lagoa Santa – Goiás, 
neste ato representado pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde LUCIANO DA SILVA 

BORGES, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Estadual nº. 

7.468/11, da Lei 8.666/93, e, das demais normas legais aplicáveis, e a empresa 

____________________________________________, inscrito no CNPJ sob o nº. 

_________________, representado pelo Sr. _________________________, com sede 
_________________________________________________________, em face da classificação 
das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. _____/2021, do 

processo nº _____/2021. E a respectiva homologação do Gestor do Poder Executivo Municipal 
___________________________, publicada no Diário Oficial do Município (DMG/AGM) em 

____/____/2021, RESOLVE registrar os preços para AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR TIPO FURGÃO/AMBULÂNCIA, de acordo com o Edital e seus anexos, que 
passam a fazer parte integrante desta Ata, tendo sido referido(s) preço(s) oferecido(s) pela(s) 

empresa(s) cuja(s) proposta(s) foi(ram) classificada(s) em primeiro lugar(es) no certame. 
1. DO OBJETO 

Constitui objeto do presente PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FURGÃO/AMBULÂNCIA, conforme 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

2. DO(S) DETENTOR(ES) DA ATA REGISTRADO(S), DOS PREÇOS E DOS ITENS DE 

FORNECIMENTO 

2.1. O preço ofertado pela empresa classificada em primeiro lugar, para objeto/item, signatária 
da presente Ata de Registro de Preços constam do item seguinte. 
3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições 
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 

     

3.2. Do fornecedor: 

CNPJ n°  Razão Social:  
 

Endereço:  

Cidade:  
 

UF:  
 

CEP:  
 

Telefone:  
 

Endereço Eletrônico:  
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Representante:  
 

RGn°/Órgão Exp./UF:  

 

CPF n°: 

 

4. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de doze meses.  

4.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará 
obrigada a contratar ou adquirir o objeto desta Ata, exclusivamente pelo Sistema de Registro de 

Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba 
recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada 
aos beneficiários do registro, a preferência no fornecimento dos materiais em igualdade de 

condições. 
5. DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS 

5.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses, devidamente comprovadas na ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso 
II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

5.2. O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo de aquisição dos produtos registrados. 

5.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o FORNECEDOR visando à 
negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 

5.4. Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido. 
5.5. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da 
Lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e 

iniciar outro processo licitatório. 
6. DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

6.1. Quanto ao local da entrega: os produtos deverão ser entregues conforme ordem de 
fornecimento/requisições em horário de funcionamento do órgão público (7:00h às 13:00h). 
6.2. O Contratante poderá optar pela contratação através de contrato ou substituí-lo por outros 

instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de 
compra (art. 62 da Lei n° 8.666/93). 

7. DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia do mês subseqüente à apresentação de 
nota fiscal devidamente atestada pelo responsável pelo órgão requisitante e realizada a entrega 

do veículo conforme consta no edital. 
8. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA 

8.1. A empresa fornecedora obriga-se a cumprir as obrigações dispostas no Edital e seus anexos. 
9. - OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO CONTRATANTE 

9.1. A contratante obriga-se a cumprir as obrigações dispostas no Edital e seus anexos. 

10. - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

10.1. As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas ou suprimidas dentro do 

limite de 25% (vinte e cinco) por cento, previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93. 
11. - DAS PENALIDADES 

11.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste certame licitatório que originou a presente 

ata, a Administração do Órgão indicado no item 1.1 do Edital aplicará as fornecedoras, garantida 
a prévia defesa, as sanções previstas no Edital e seus anexos. 
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12. – DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS 

12.1. Poderão utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública, que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia 

consulta ao Gestor da Ata e do CONTRATANTE, desde que: 
a) Devidamente comprovada a vantagem através de pesquisa de mercado; 
b) A ata esteja vigente; 

c) Haja fornecedores registrados; 
12.2. O órgão ou entidade que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 

uso da presente Ata de Registro de Preços, deverá manifestar seu interesse junto à 
CONTRATANTE, para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem 
praticados, obedecida a ordem de classificação. 

12.3. Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente 

dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 
assumidas com a CONTRATANTE. 
12.4. As aquisições ou contratações adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de 
Registro de Preços. 

13. - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

13.1. O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando: 
a) - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) - Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento dos Produtos, no 
prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, sem justificativa aceitável; 
c) - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 
d) - Tiver presentes razões de interesse público. 

13.2. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do CONTRATANTE. 
13.3. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência 

de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso 
fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 

14. - DA PUBLICIDADE 

14.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do 
Município (AGM/DMG), conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/93. 

15. - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. Integram esta Ata, o EDITAL DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 

_____/2021, anexos e a proposta da empresa classificada em 1º lugar no certame supra citado. 
15.2. Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes da Lei 
10.520/2002, Decreto Estadual nº. 7.468/11 e Lei 8.666/93. 

15.3. As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro da Comarca de 

ITAJÁ/GO, com exclusão de qualquer outro. 
15.4. E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 
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 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, aos _____ dias do mês de 

_____________ do ano de 2021. 

 
 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 

 

_____________________________________ 
Gestor do FMS 

CONTRATANTE 
 
 

_____________________________________ 

FORNECEDOR(A) 

 
 
TESTEMUNHAS: 

 
 

1._______________________________    2._______________________________       Nome:                                       
Nome: 
CPF:                                                                   CPF:      
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ANEXO IX 

(DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO) 

Edital de Pregão Eletrônico nº  

 

O signatário da presente, o Senhor (inserir o nome completo), representante legalmente 

constituído da proponente(inserir o nome do proponente), declara que, se vencedora do presente 

certame, fornecerá, durante o período de garantia às suas expensas e após a garantia, por no 

mínimo (___) meses, às expensas da CONTRATANTE, as alterações, substituições e reparos de 

toda e qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas 

ou imperfeições constatadas em suas características de operação, sob pena de aplicação da 

penalidade prevista no edital. 

 

 

_______,________de _______ de 20___. 

 

 

__________________________________________ 

(nome, rg e assinatura do responsável legal) 


