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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 026/2017 

 

OBJETO Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços 
de empresa especializada no translado em ambulância UTI 
Móvel e SEMI UTI Móvel com equipe completa, todos 

uniformizados, equipamentos adequados, desde o Hospital de 

Pronto Atendimento Municipal Luciana Amorim para os 
Municípios de Rondonópolis, Primavera do Leste, Cuiabá e 
Cáceres. 

TIPO DE LICITAÇÃO Pregão Presencial com MENOR PREÇO POR ITEM – Registro de 
Preços 

REGIME DE 
EXCUÇÃO 

Indireta 

FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL 

Regido pela Lei n°10.520/2002 de 17/07/2002, Decreto Municipal 
nº 050/2017, Lei Complementar N°123/2006, e, subsidiariamente 
pela Lei Federal n°8.666/1993, de 21/06/1993 e suas posteriores 
alterações. 

DATA DE ABERTURA 30/11/2017 ou no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e 
hora, na hipótese de não haver expediente nesta data.  

HORÁRIO 14:00 horas (Horário Local) 

LOCAL Prefeitura Municipal de Pedra Preta – Sala de Licitações 

ENDEREÇO 
ELETRÔNICO 

Compras_pedrapreta@hotmail.com 

TELEFONE/FAX  (66)3486-4400 

LOCAL PARA 
RETIRADA DO 
EDITAL 

Prefeitura Municipal de Pedra Preta, Setor de Compras e 
Licitação, na Avenida Fernando Correa da Costa, 940, Centro, 
Pedra Preta/MT. Também poderá ser solicitado por telefone o 
envio do edital por e-mail. 

 
1 - PREÂMBULO 
 
1.1 - O MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ n. 03.773.942/0001-09, com sede na Avenida Fernando Correa 
da Costa, 940, Centro, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará o 
PREGÃO PRESENCIAL N°0026/2017 do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, o qual será conduzido 

pela Pregoeira Senhora Josiane Celize da Silva Botelho de Gois e sua Equipe de Apoio, 

instituída pela Portaria nº 546/2017, de vinte de outubro de 2017, na Sala de Licitações, no horário 
e dia designados. 
 
2 - OBJETO 
 
2.1. Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de empresa especializada no 
translado em ambulâncias tipo UTI Móvel e SEMI UTI Móvel ,  com equipe completa, todos 
uniformizados, equipamentos adequados, desde o Hospital Municipal de Pedra Preta-MT para os 
Municípios de Rondonópolis, Primavera do Leste, Cuiabá e Cáceres. 
 
 
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
 
3.1. Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas, que atenderem a todas as 
exigências deste edital e de seus anexos e que tenham ramo de atividade pertinente ou 
compatível ao objeto licitado. 
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3.2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou 
publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
3.2.1 Autenticação por servidor será realizada até 01 (uma) hora antes do Processo Licitatório. 
 
3.2.2. Só serão aceitas cópias legíveis. 
 
3.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
I - que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação; 
II - estrangeiras que não funcionem no País; 
III - Sociedades Cooperativas. 
 
4. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL: 
 
4.1. Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que 
não o fizer até 02(dois) dias úteis antes da data designada para a realização do Pregão, 
apontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende viciarem o mesmo. 
Sendo que as petições deverão ser protocolizadas, devidamente instruídas (razão social, 
endereço, assinatura, telefone para contato e ainda, número do Pregão ao qual se refere). 
 
4.1.1. Não serão aceitas petições (pedido de esclarecimento e impugnação) encaminhadas 
por e-mail ou fax. 
 
4.2. Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os vícios e, 
caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada pela Administração, para a 
realização do certame; 
 
4.3. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 
retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e 
legislação vigente. 
 
4.4. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na 
aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias uteis antes da data fixada para 
a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à 
impugnação em até 3 (três) dias uteis. 
 
4.5. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a 
realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 2 (dois) 
a 3 (três) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8666/93. 
 
5. DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1. Antes do início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um 
representante, o qual deverá identificar-se junto ao Pregoeiro, exibindo a respectiva cédula de 
identidade ou documento equivalente e comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes 
para formulação de propostas (lances verbais), oferta de descontos e para a prática dos demais 
atos inerentes ao certame. 
 
5.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento 
através de outorga por instrumento público ou particular, neste último caso, com firma reconhecida 
em cartório, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular 



 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

 

3 

 

ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de 
recursos, bem como demais atos pertinentes ao certame. 
 
5.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá 
comprovar ser o responsável legalmente, podendo assim assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura. 
 
5.4. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 
 
5.5. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 5.2. e 5.3. não implicará a 
exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de manifestar-se na 
apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório, enquanto não suprida 
a falta ou sanada a incorreção. 
 
5.6. A micro-empresa e empresa de pequeno porte que quiserem usufruir dos benefícios 
concedidos pela LC 123/2006 deverão apresentar: 
 
5.6.1. Quando optante pelo SIMPLES NACIONAL: 
 
a) Comprovante de opção pelo SIMPLES obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal; 
 
b) Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei 
Complementar Federal 123/2006. 
 
5.6.2. Quando não optante pelo SIMPLES NACIONAL: 
 
a) Declaração de imposto de renda ou balanço patrimonial e demonstração do resultado do 
exercício - DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II 
do art. 3º da LC 123/2006; 
 
b) Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º da LC 
123/2006. 
 
6. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 
 
6.1. Declarada aberta à sessão pela Pregoeira, o representante da licitante entregará os 
envelopes contendo a(s) proposta(s) de desconto e os documentos de habilitação, não sendo 
aceita, a partir desse momento, a admissão de novos licitantes. 
 
6.2. O envelope da Proposta de Preços deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes 
informações: 
 
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/2017 
LOTE N.º (N.º DOS LOTES QUE PARTICIPARÁ) 
RAZÃO SOCIAL E N.º DO C.N.P.J. DO LICITANTE 
 
6.3. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior as 
seguintes informações: 
 
ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/2017 
LOTE N.º (N.º DOS LOTES QUE PARTICIPARÁ) 
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RAZÃO SOCIAL E N.º DO C.N.P.J. DO LICITANTE 

 
6.4. Inicialmente, será aberto o Envelope n.º 01 - Proposta de Preços. 
 
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
7.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada datilografada ou impressa, devendo ser 
entregue numerada e de preferência sequencialmente por ordem de Idem, conforme 
Formulário Padrão de Proposta (ANEXO I), redigida com clareza em língua portuguesa, salvo 
quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, 
devidamente datada, assinada, com identificação do representante legal da licitante e reconhecida 
em cartório. 
 
7.1.1. Razão social da licitante, nº do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax para contato e, 
se possível, endereço eletrônico (e-mail), número da conta corrente, agência e respectivo Banco; 
 
7.1.2. O prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
corridos, a contar da data de sua apresentação. 
 
7.1.3. A proposta de preço deverá ser apresentada na abertura da licitação na Prefeitura do 
Município de Pedra Preta em horário de expediente para conferência das propostas pelos 
licitantes, onde será conferido pelo pregoeiro e carimbado. 
 
7.2. Na Proposta de Preços deverão constar, sob pena de desclassificação: 
 
7.2.1. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do 
presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento. 
 
7.2.2 Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: 
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, 
treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus 
Anexos. 
 
7.2.3. As empresas após a apresentação das propostas não poderão alegar preço inexequível ou 
cotação incorreta e deverão prestar os serviços sem ônus adicionais. 
 
7.2.4. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
 
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
 
8.1. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR PREÇO 
POR ITEM, tendo como referência os preços cotados de prestação de serviço praticados no 
mercado. Observado os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e os 
parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste edital. 
 
8.2. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o autor da oferta de maior 
de preço por lotes poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do 
vencedor; 
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8.2.1. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 8.2, poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e 
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos inicialmente. 
 
8.3. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 
 
8.4. A Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior desconto e os 
demais, em ordem crescente de percentual de desconto. 
 
8.5. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
 
8.6. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades previstas neste edital. 
 
8.7. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
maior desconto. 
 
8.8. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a classificação 
final dar-se-á pela ordem decrescente de descontos, observando-se, quando aplicável, a Lei 
Complementar nº 123/2006. 
 
8.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenada às propostas, a Pregoeira examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada e, caso entenda necessário, da segunda classificada, 
quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 
8.10. Nas situações previstas nos subitens 8.7. 8.8. e 8.9., a  Pregoeira poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
 
9. DA HABILITAÇÃO: 
 
9.1. Os documentos de habilitação que deverão ser apresentados na sessão pública, de forma 
numerada, sequencial e inseridos no envelope nº 02, são os seguintes: 
 
a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, 
§ 2º, da Lei 8.666/93 (conforme modelo anexo); 
 
a.1) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, 
possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser 
mencionada, como ressalva na supracitada declaração; 
 
a.2) A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a LC 
123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os documentos habilitação, e 
declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do art. 3º da LC 123/2006. 
 
b) Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da 
Constituição Federal, inciso V, artigo 27 da Lei 8666/93 (conforme modelo anexo); 
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c) Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores 
públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão (conforme modelo 
anexo); 
 
9.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: 
 
 

a) Comprovação de a Licitante possuir em seu quadro permanente de pessoal, na data da 
licitação e constante da certidão de Registro em pessoa Jurídica do Conselho Geral de 
Medicina – CRM, do profissional de nível superior, MÉDICO, detentor de atestado e/ou 
certidão de responsabilidade técnica por execução de serviços compatíveis com a 
natureza do objeto da licitação, que comprove que o PROFISSIONAL tenha executado os 
seguintes serviços, ou serviços de grau de complexidade equivalente ou superior, 
sem quantitativos mínimos: 
 

1. Remoção de enfermos em UTI Móvel e Semi – UTI entre Municípios. 
2. Conhecimentos comprovados na atividade de atendimento pré-hospitalar  
as urgências. 

 
b) Alvará Sanitário da UTI Móvel e Semi UTI Móvel do domicílio da licitante, de acordo com a 

portaria nº 2018 de 05 de novembro de 2002. 
 

c) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro de pessoal, na data prevista para 
entrega da proposta, profissionais habilitados, quais sejam, motorista, médico, enfermeiro 
e auxiliar de enfermagem para execução do objeto do presente certame. 

 
d) Comprovação do licitante que os transportes de UTI Móvel e Semi UTI possuem 

equipamentos, conforme exigências do Termo de Referencia. 
 

e) Cadastro na Secretaria de Saúde do estado ou do município em Gestão Plena do Sistema 
Municipal, de acordo com as respectivas condições de gestão e a divisão de 
responsabilidades estabelecida na Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS-
SUS 01/2002. 
 

 
9.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica: 
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 
 
b.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados da última alteração ou da 
consolidação respectiva; 
 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 
 
d) 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; 
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9.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Qualificação Financeira: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
b) Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
 
c) Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND) específica para participar de licitações, para 
empresas sediadas no Estado de Mato Grosso, e para as empresas sediadas em outras Unidades 
da Federação trazer a certidão do respectivo órgão expedidor; 
 
d) Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria Geral do Estado (no estado de 
Mato Grosso – PGE) do respectivo domicílio tributário; 
 
e) Certidão Negativa ou Certidão positiva com efeitos negativo de Débito de competência da 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN do respectivo domicílio tributário; 
 
f) Poderão ser apresentadas as respectivas Certidões descritas nas alíneas ‘c” e “d”, de forma 
consolidada, de acordo com a legislação do domicílio tributário do licitante. 
 
g) Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo domicílio 
tributário; 
 
f) Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  
 
g) Certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS);  
 
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT); 
 
i) Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data 
não superior a 60 (sessenta) dias da data da sessão do pregão, se outro prazo não constar do 
documento. No caso de sociedades civis, certidão negativa de distribuição de processos civis, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 
j) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
 
h) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade. 
 
i) A comprovação exigida nos itens 24.2 e 24.2.1 deverá ser feita da seguinte forma:  
 

i) No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado/ Distrito Federal ou, se 
houver, do município da sede da empresa;  
 

ii) No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das páginas do Livro 
Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e 
Termo de Encerramento, no caso de sociedades simples (cooperativas), no cartório 
competente. 
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j) O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último balanço 
patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade, 
atestando a boa situação financeira: 
LG= Liquidez Geral – superior a 1 
SG= Solvência Geral – superior a 1 
LC= Liquidez Corrente – superior a 1 
 
l) A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 1 (um) em quaisquer dos índices 
acima referidos deverá comprovar (a) “capital mínimo de 10% (dez por cento) do valor 
cumulativo de todos os contratos a serem celebrados pelo licitante, como dado objetivo de 
qualificação econômico-financeira”. 
 
m) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador 
ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade.  
 
n) Não será exigido da Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte, nem do equiparado 
com receita bruta igual ou inferior a R$3.600.000,00, enquadrado nos termos no art. 34 da Lei 
nº 11.488/07 e art. 3º, §4º, VI da Lei Complementar nº 123/2006, a apresentação de balanço 
patrimonial do último exercício financeiro (Art. 3º do Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 
2007). 

 
9.2. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 
em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo, 
salientando que: 
 
a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou; 
 
b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz; 
 
c) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz; 
 
d) Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em 
nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s) filial (ais) da licitante. 
 
9.3. Os documentos apresentados no envelope de habilitação sem disposição expressa do órgão 
expedidor quanto a sua validade, terão o prazo de vencimento de 60 (sessenta) dias contados a 
partir da data de sua emissão. 
 
9.3.1. Excetuam-se do prazo acima mencionado, os documentos cuja validade é indeterminada, 
como é o caso dos atestados de capacidade ou responsabilidade técnica. 
 
9.4. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 
 
9.5. A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 
tiver dúvida e julgar necessário; 
 
9.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
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9.8. Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos e, observado ainda o disposto nos itens 20.1, 
deverá a Pregoeira considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a 
aplicação da Lei Complementar 123/2006. 
 
9.9. Poderá o Pregoeiro declarar erro formal, desde que não implique desobediência à legislação 
e for evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se necessário, promover 
diligência para dirimir a dúvida. 
 
9.10. Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o Pregoeiro 
considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão. 
 
9.11. Somente serão retidos os documentos do licitante vencedor, no entanto, a Administração 
poderá reter os documentos dos demais licitantes quando estes se manifestarem sobre a intenção 
de interpor recursos administrativos ou desde que esses estejam implicados na questão. No caso 
da Pregoeira entender conveniente ao interesse público incluirá na respectiva ata os licitantes que 
aceitarem cotar os bens e serviços com o mesmo preço ofertado pelo vencedor, respeitada a 
classificação do certame, para formação de cadastro reserva em função da capacidade de 
fornecimento, conforme dispõe artigo 16 do Decreto nº050/2017, neste caso reterá a 
documentação destes também. 
 
9.12. Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos termos do artigo 
299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de um a cinco anos, se o documento é 
público, reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular, independente da 
penalidade estabelecida no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 
 
9.13. Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas neste edital, o licitante – 1º 
classificado – será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 
10. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 
 
10.1. A participação de micro empresa e empresa de pequeno porte se darão conforme 
preceituado na Lei nº 123/2006. 
 
11. DOS RECURSOS NA FASE ADMINISTRATIVA: 
 
11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação 
das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as 
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
 
11.1.1. As petições deverão ser protocolizadas no Protocolo Central da Prefeitura Municipal 
de Pedra Preta-MT ou encaminhadas nos e-mails: licitacao@pedrapreta.mt.gov.br ou 
pregão@pedrapreta.mt.gov.br;  
 
11.1.2. As petições deverão estar instruídas com a razão social, endereço, assinatura, 
telefone para contato e ainda, número do Pregão ao qual se refere; 
 
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 
 
11.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

mailto:licitacao@pedrapreta.mt.gov.br
mailto:pregão@pedrapreta.mt.gov.br


 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

 

10 

 

 
11.4. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao 
licitante vencedor. 
 
11.5. Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente 
protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente 
poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da 
Lei nº 10.520/02 e legislação vigente. 
 
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
 
12.1. A adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pelo Pregoeiro, ficará sujeita à 
homologação do Excelentíssimo Senhor Prefeito. 
 
12.2. No caso do adjudicatário, se convocado, não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo 
fixado pela Administração para todo o objeto ou itens a que tiver ofertado menor preço, decaindo 
do direito à contratação, o Município de Pedra Preta/MT procederá na forma do art. 4º, incisos XVI 
e XXIII, da Lei nº 10.520/02, sem prejuízo das sanções dispostas no art. 7º, da referida lei e art. 
87, da Lei nº 8.666/93. 
 
13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 
13.1 - O Município de Pedra Preta convocará formalmente o licitante vencedor para, no prazo de 
até 02 (dois) dias corridos, assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E O CONTRATO. 

 
13.2 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses a contar da data de 
sua assinatura pelo licitante vencedor. 
 
13.3 - Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata de registro de preços injustificadamente 
será aplicada a regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, 
no ato da assinatura da ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, 
para assinar a ata de registro de preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das 
sanções cabíveis na Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e demais disposições vigentes. 
 
13.4 - No caso de descumprimento (não assinatura), o Município de Pedra Preta se reserva no 
direito de convocar outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo 
este o novo detentor. Caso a Pregoeira entenda conveniente ao interesse público incluirá na 
respectiva ata os licitantes que aceitarem cotar os bens e serviços com o mesmo preço ofertado 
pelo vencedor, respeitada a classificação do certame, para formação de cadastro reserva em 
função da capacidade de fornecimento, conforme dispõe artigo 16 do Decreto nº042/2013. 
 
13.5 - Na ata de Registro de Preços constarão todas as obrigações, direitos e deveres 
estabelecidos neste Edital. 
 
13.6 - A minuta da ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, estará 
disponível na Prefeitura Municipal de Pedra Preta. 
 
13.7 - É vedado o reajuste de preços durante o prazo de validade do registro de preços, exceto 
nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
13.8 - Proponente vencedor fica obrigado a apresentar nova proposta adequada ao preço 
ofertado na etapa de lances verbais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da 
notificação realizada na audiência pública do Pregão; 
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14. DO CONTRATO 
 
14.1. As cláusulas e condições contratuais, inclusive as sanções por descumprimento das 
obrigações serão aquelas previstas na minuta do contrato. 
 
14.2. Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá estar com a 
documentação obrigatória devidamente atualizada perante a Fazenda Federal, à Seguridade 
Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
 
14.3. Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular do licitante, a 
sessão será retomada e os demais chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas 
condições de suas respectivas ofertas, observado que a Pregoeira examinará a aceitabilidade, 
quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
14.4. Constarão do contrato todas as obrigações, direitos e deveres previstos neste edital. 
 
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
15.1. A empresa contratada deverá iniciar prestação de serviço imediatamente, após a assinatura 
da Ata de Registro de Preços e Contrato de Registro de Preços. 
 
15.2. A empresa contratada deverá disponibilizar orientação através de telefone, para casos de 
dúvidas ou esclarecimentos acerca dos serviços solicitados; 
 
15.3. A empresa contratada deverá disponibilizar os veículos de resgate UTI Móvel e SEMI UTI 
Móvel em perfeito estado de uso, sem danos, ou qualquer outra alteração que prejudique o uso do 
mesmo e respeitando as normas NBR 14561/00 - ABNT que trata de veículos para atendimento 
de emergências médicas e resgates e das portarias do Ministério da Saúde nº. 2048/02 GM a qual 
institui o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência; 
 
15.4. O veículo de resgate UTI Móvel e SEMI UTI MÓVEL, com equipe completa todos 
uniformizados, do local de origem do veículo até o local previamente estabelecido pela empresa 
contratante, deverão estar disponíveis no máximo em uma hora, contados a partir da chamada 
autorizando o serviço. 
 
15.5. Todos os translados deverão ser inter-hospitalar, ou seja, a execução do serviço será 
compreendida no intervalo entre o recebimento do paciente pela equipe médica da Prestadora de 
Serviço na origem e a entrega do mesmo à equipe médica responsável pelo atendimento na 
unidade hospitalar de destino, ressalvada a hipótese de emergência médica pré-hospitalar que 
terá a sua origem na localização do paciente. 
 
15.6. A empresa contratada será responsável por todos os gastos com materiais que compõem o 
veículo de resgate UTI Móvel e SEMI UTI Móvel, assim como com equipamentos de proteção 
individual, vestuário, alimentação ou qualquer outro gasto relativo à equipe de saúde que estará 
prestando o serviço para a contratante;  
 
15.7. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura de Pedra Preta, 
de acordo com a especificação do Edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos 
decorrentes do descumprimento de condição estabelecida;  
  
15.8. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura de Pedra Preta, no tocante ao 
cumprimento das obrigações previstas na ATA;  
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15.9. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade dos serviços 
prestados, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;  
  
15.10. A falta de prestação de serviço cujo serviço incumbe ao detentor do preço registrado, não 
poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do 
fornecimento objeto do contrato de registro de preços e não a eximirá das penalidades a que está 
sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;  
  
15.11. Comunicar imediatamente à Prefeitura de Pedra Preta qualquer alteração ocorrida no 
endereço e conta bancária. 
 
15.12. Fiscalizar o perfeito cumprimento das obrigações assumidas, cabendo-lhe, integralmente, 
os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela 
Prefeitura de Pedra Preta; 
 
15.13. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de 
fiscalização de sua parte, pelos danos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada 
adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades 
competentes e às disposições legais vigentes;  
  
15.14. Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofre em decorrência do serviço 
em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que 
envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou 
responsabilidade.  
  
15.15. Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto 
do Edital correrão por conta exclusiva da contratada;  
 
15.16. A vencedora deverá assinar a Ata de Registro de Preço e o Contrato de Registro de Preço 
em no máximo 02 (dois) dias corridos, contados da convocação; 
 
15.17. Cumprir a vigência da Ata de Registro de Preços que será de 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura; 
 
15.18. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase da 
licitação. 
 
15.19. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
 
15.20. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo dessa 
responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento. 
 
15.21. Designar preposto para representar a CONTRATADA na execução do contrato, bem como 
manter representante legal em Pedra Preta, com plenos poderes para representá-la, em qualquer 
caso. 
 
15.22. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do contrato. 
 
15.23. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, na 
Lei nº. 10.520/2002 e Decreto Municipal nº050/2017. 
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16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
16.1. Aderir à ATA de Registro de Preços e determinar a execução do objeto quando houver 
garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à 
consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos; 
 
16.2. Expedir Autorização de prestação de serviços, a mesma será efetuada pelo diretor do 
hospital com a concordância do Secretário Municipal de Saúde. 
 
16.3. Comunicar a falta de cumprimento das obrigações ao encarregado da CONTRATADA e, se 
necessário, ao supervisor da área, para que as falhas possam ser corrigidas a tempo. 
 
16.4. Prestar à CONTRATADA e a seus representantes e funcionários, todas as informações e 
esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados. 
 
16.5. Convocar a CONTRATADA para reuniões, sempre que necessário. 
 
16.6. Pagar a importância correspondente aos serviços adquiridos no prazo contratado. 
 
16.7. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial 
quanto à aplicação de sanções e alterações do mesmo. 
 
16.8. Penalizar o servidor que, comprovadamente, criar embaraços, buscar ou tirar proveito da 
situação, dificultar injustificadamente os pagamentos relativos a prestação de serviço; 
 
16.9. Os valores apresentados na Nota Fiscal/Fatura deverão ser: 
 
16.9.1. A CONTRATANTE deverá examinar se a CONTRATADA anexou à Nota Fiscal/Fatura, 
relatório dos serviços efetivamente prestados; 
 
16.9.2. Exigir da contratada a comprovação de regularidade fiscal no que tange o recolhimento de 
INSS e FGTS. 
 
17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
17.1. As despesas relativas a este processo licitatório correrão por conta de recursos previstos em 
Orçamento Municipal e serão informados quando da utilização da Ata de Registro de Preços. 

 
18. DO PAGAMENTO: 
18.1 - O Município de Pedra Preta efetuará os pagamentos à Contratada, mediante Ordem 
Bancária, após a apresentação da respectiva nota fiscal, que deverá ser processada em 2 
(duas) vias, com todos os campos preenchidos, sem rasuras e devidamente atestada pelo 
servidor responsável pela fiscalização deste instrumento. 
 
18.2 - Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA deverá comprovar sua adimplência 
com a seguridade social (Certidão Negativa de Débito – CND/INSS), com o FGTS – 
CRF/CEF). 
 
18.3 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto estiver pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, não gerando isso para ela direito 
de atualização monetária. 
 
18.4 - A fatura deverá ser entregue ao Município de Pedra Preta com antecedência mínima de 
5 (cinco) dias úteis à sua data de vencimento. 
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18.5 - A fatura que for apresentada com erro será devolvida à CONTRATADA, para 
retificação e reapresentação e serão acrescentados, nos prazos anteriormente fixados, os 
dias que passarem entre a data da devolução e a da reapresentação. 
 
18.6 - O Município de Pedra Preta pagará à CONTRATADA mediante ordem bancária, 
emitida em favor da pessoa jurídica, até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao do “atesto” da 
fatura pela autoridade competente, desde que não apresente falhas ou incorreções que 
obriguem a ser sanadas. 
 
18.7 - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.8 - O Município de Pedra Preta, ao pagar a fatura, procederá à retenção de tributos de 
conformidade com a legislação vigente. 
 
18.9 - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deve anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, para que não incida a retenção na forma acima. 
 
18.10. A partir de 1º de dezembro de 2010, as operações de vendas destinadas à Órgão 
Público da Administração Federal, Estadual e Municipal, deverão ser acobertadas por 
Nota Fiscal Eletrônica, conforme Protocolo ICMS42/2009, recepcionado pelo Artigo 198-
A-5-2 do RICMS. Informações através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe 
 
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
19.1 - Independentemente de outras sanções legais e das cabíveis cominações penais, pela 
inexecução total ou parcial desta contratação, a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à empresa licitante, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes 
penalidades, previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 10.520/02. 
 
a) Advertência por escrito, nas hipóteses de execução irregular da contratação, que não 
resulte em prejuízo para o serviço da Administração; 
 
b) Aplicação de multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 20% (vinte 
por cento) sobre o valor total do contratado, nas hipóteses de inexecução total da 
contratação, e de 10% (dez por cento) se ocorrer inexecução parcial, reconhecendo a 
empresa os direitos do Município de Pedra Preta, nos termos do art. 77 da Lei n. 8.666/93; 
 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município de Pedra Preta, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 
na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o 
inciso IV do art. 87 da Lei n. 8.666/93.  
 
e) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Pedra Preta pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, à licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
sem prejuízo das multas previstas neste edital, conforme dispõe artigo 7º da Lei nº 
10.520/2002. 
 

http://www.sefaz.mt.gov.br/nfe
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19.2 - Expirados os prazos propostos para o início dos serviços sem que a contratada o faça, 
ou ocorrendo atraso na entrega do objeto contratado, iniciar-se-á a aplicação da penalidade 
de multa de mora, correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado ou cuja 
justificativa não tenha sido acatada pela Administração do Município de Pedra Preta, incidente 
sobre o valor total desta contratação. 
 
19.2.1 - A multa prevista será aplicada até o limite de 20 (vinte) dias. Decorrido esse prazo, 
poderá, a administração, sob seu critério, não mais aceitar o objeto licitado, configurando-se a 
inexecução total do contratado, com as consequências previstas em lei, no ato convocatório e 
nesta Ata de Registro de Preços, a qual consta as obrigações contratuais para cada uma das 
partes. 
 
19.3 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", “d” e “e” do item 11.1, poderão ser aplicadas 
juntamente com a prevista na alínea "b", facultada a defesa prévia da adjudicatária no 
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência do ocorrido; 
 
19.4 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
instrumento do contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta escrita ou a decorrente da 
fase dos lances verbais ou da negociação direta, ou as enviadas por e-mail ou fac-símile, 
conforme for o caso, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração 
Pública e será descredenciado, do sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere 
o inciso XIV do art. 4º da Lei n. 10.520/2002 (Lei do Pregão), pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e na ata de registro de preços e das 
demais cominações legais. 
 
19.5 - O licitante vencedor terá que imediatamente, após regular notificação confirmar por e-
mail ou telefone, o recebimento da Ordem de Fornecimento. 
 
19.5.1 - Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão, dentro do 
mesmo prazo. 
 
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
20.1. É facultada ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
 
20.2. A Autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por 
razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente 
e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
 
20.2.1. A anulação do procedimento induz à da Ata e a do contrato. 
 
20.2.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento do contrato. 
 
20.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e 
ao ÓRGÃO não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
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20.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
20.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local definidos e 
novamente publicada na Imprensa Oficial. 
 
20.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas 
compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública de PREGÃO. 
 
20.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 
 
20.8. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Edital e seus Anexos deverá ser protocolizado, no Protocolo Central da Prefeitura, no 
endereço à Avenida Fernando Correia da Costa, 940, Centro, 66 3486-4400 ou nos e-mails 
licitacao@pedrapreta.mt.gov.br ou pregão@pedrapreta.mt.gov.br, até 02 (dois) dias úteis 
antes da data de abertura do PREGÃO.  
 
20.9.1. As petições deverão estar instruídas com a razão social, endereço, assinatura, 
telefone para contato e ainda, número do Pregão ao qual se refere. 
 
20.10. O Órgão contratante deverá observar e fazer cumprir a legislação estadual sobre o ICMS. 
 
20.11. A homologação do resultado desta licitação não gera direito à contratação, mas mera 
expectativa de direito. 
 
20.12. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, da Lei 
8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal nº050/2017. 
 
20.13. Havendo alterações no instrumento convocatório, as mesmas serão aplicadas 
também às minutas de contrato e ata de Registro. 
 
20.15. São partes integrantes deste Edital: 
 
a) ANEXO I – Formulário Padrão de Proposta; 
b) ANEXO II – Modelo de credenciamento; 
c) ANEXO III - Modelo de Declaração; 
d) ANEXO IV – Modelo de Declaração de ME e EPP; 
e) ANEXO V – Termo de Referência; 
f) ANEXO VI - Atestado de Capacidade Técnica; 
g) ANEXO VII - Declaração de Enquadramento Beneficiária Lei Complementar N.º 123, De 2006. 
h) ANEXO VIII – Minuta de Ata de Registro de Preço; 
i) ANEXO IX – Minuta do Contrato 
 
 

Pedra Preta – MT, 16 de Novembro de 2017. 
 
 
 

_______________________________ 
JOSIANE CELIZE DA SILVA BOTELHO DE GOIS 

Pregoeira 

mailto:licitacao@pedrapreta.mt.gov.br
mailto:pregão@pedrapreta.mt.gov.br
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ANEXO I 

 
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 
Proposta de Preços 

 
Pregão: nº 026/2017 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - SRC Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM  
Licitante: ____________________________________ C.N.P.J.: _____________________ 
Tel Fax: (___)__________ E-mail: ________________Tel Celular:(____)_____________ 
Endereço: _________________________________________________________________ 
Conta Corrente: __________ Agência: ______________ Banco: ___________________ 
 
 
      

ITEM QTD COD. UN. DESCRIÇÃO VALOR 
UN. 

TOTAL 

 
 

01 

 
 

10 

 
 
43504 

 
 

UN. 

REMOÇÃO DE PACIENTE EM 
AMBULÂNCIA UTI COM EQUIPE 
COMPLETA NO PERCURSO DE 

PEDRA PRETA – MT A 
RONDONÓPOLIS – MT 

 

 
 

 
 

 
 

 02 

 
 

 10 

 
 

43505 

 
 

UN. 

REMOÇÃO DE PACIENTE EM 
AMBULÂNCIA UTI COM EQUIPE 
COMPLETA NO PERCURSO DE 

PEDRA PRETA – MT A PRIMAVERA 
DO LESTE – MT 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

03 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

43506 

 
 
 
 

UN. 

REMOÇÃO DE PACIENTE EM 
AMBULÂNCIA UTI COM EQUIPE 
COMPLETA NO PERCURSO DE 

PEDRA PRETA – MT A CUIABA – MT 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

04 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

43507 

 
 
 
 

UN. 

REMOÇÃO DE PACIENTE EM 
AMBULÂNCIA UTI COM EQUIPE 
COMPLETA NO PERCURSO DE 

PEDRA PRETA – MT A CACERES – 
MT 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

05 

 
 
 
 

05 

 
 
 
 

43508 

 
 
 
 

UN. 

REMOÇÃO DE PACIENTE EM 
AMBULÂNCIA SEMI UTI COM EQUIPE 

COMPLETA NO PERCURSO DE 
PEDRA PRETA – MT A 
RONDONOPOLIS – MT 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

06 

 
 
 
 

05 

 
 
 
 

43509 

 
 
 
 

UN. 

REMOÇÃO DE PACIENTE EM 
AMBULÂNCIA SEMI UTI COM EQUIPE 

COMPLETA NO PERCURSO DE 
PEDRA PRETA – MT A PRIMAVERA 

DO LESTE – MT 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

07 

 
 
 
 

05 

 
 
 
 

43510 

 
 
 
 

UN. 

REMOÇÃO DE PACIENTE EM 
AMBULÂNCIA SEMI UTI COM EQUIPE 

COMPLETA NO PERCURSO DE 
PEDRA PRETA – MT A CUIABA – MT 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

REMOÇÃO DE PACIENTE EM 
AMBULÂNCIA SEMI UTI COM EQUIPE 

 
 

 
 



 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

 

18 

 

 
 

08 

 
 

05 

 
 

43511 

 
 

UN. 

COMPLETA NO PERCURSO DE 
PEDRA PRETA – MT A CACERES – 

MT 
 

 
 
 

 
 
 

    TOTAL   

 
 

Valor por Extenso: ...................................................................................................................................... 
 

Condição de Pagamento: Conforme Edital 
 
 
 
 

                                                                                        ____________________________ 
                                                                                      Assinatura Responsável 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carimbo CNPJ: 
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ANEXO II 

Modelo de Carta de Credenciamento 
(Papel timbrado da empresa) 

 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT. 
Ref : EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 026/2017 TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 
 
Indicamos o (a) Sr. (a) ___________________________________________, portador da cédula 
de identidade nº __________________________________,órgão expedidor 
____________________, como nosso representante legal na Licitação em referência, podendo 
rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar, prestar todos os 
esclarecimentos à nossa Proposta, ofertar lances, interpor recursos, desistir de prazos e 
recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente 
Credenciamento. 
 
Informações Importantes: 
 
CNPJ n.º: __________________________________________________________ 
Inscrição Estadual n.º: ________________________________________________ 
Razão Social: _______________________________________________________ 
Nome de Fantasia: ___________________________________________________ 
Atenciosamente, 
Local, 
(nome e função na empresa) 
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ANEXO III 

Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica) 
(Papel timbrado da empresa) 

 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT. 
Ref : EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2017  
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 
  
(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº ------------------------, sediada na Rua ------
----------------------------- 
---, nº -----------, bairro, -----------------------, CEP-------------- Município -------------------------, por seu 
representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão 
nº026/2017, DECLARA, sob as penas da lei, que: 
- Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores 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. 
7 º da Constituição Federal e inciso V, art.27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela 
Lei nº 9.854/1999. 
- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Municipal exercendo funções 
técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art 9º da Lei 
8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 04/90), 
- Inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, art. 32, da Lei nº 
8.666/93; 
 
Obs.: No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 
123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta 
deverá ser mencionada, como ressalva na supracitada declaração. 
 
Local, ____/____/____ 
 
_____________________________________ 
Assinatura do representante legal sob carimbo 
RG: 
CPF: 
CNPJ da empresa 
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ANEXO IV 
Modelo da Declaração para ME e EPP (Empregador Pessoa Jurídica) 

(Papel timbrado da empresa) 
 
 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT. 
Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2017 TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM 
 
(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº ------------------------, sediada na Rua ------
----------------------------- 
---, nº -----------, bairro, -----------------------, CEP-------------- Município -------------------------, por seu 
representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão 
nº026/2017, DECLARA, sob as penas da lei, que não se encontra em nenhuma das situações 
previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 
 
Local, ____/____/____ 
 
_____________________________________ 
Assinatura do representante legal sob carimbo 
RG: 
CPF: 
CNPJ da empresa 
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ANEXO V  

 TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 

1. OBJETIVO 

Registro de Preço para futuras contratações de empresa especializada em 
transporte de pacientes em estados grave em Ambulância UTI Móvel –  Tipo D e 
SEMI UTI Móvel –  Tipo C, atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência por equipe 
de saúde composta por médico e técnico ou auxiliar de enfermagem para prestar suporte de 
urgência e emergência. 
 
2. JUSTIFICATIVA 

A contratação de serviços especializados em transporte de pacientes em UTI Móvel e SEMI UTI 
Móvel se faz necessário para que possamos oferecer atendimento especializado a pacientes de 
urgência e emergência. 
  
Os serviços deste anexo deverão ser executados em observância aos planos de trabalho da 
empresa contratada, com aprovação da Secretária Municipal de Saúde do município, atendidas as 
especificações e técnicas constantes no memorial abaixo para o transporte de pacientes em UTI 
móvel e SEMI UTI Móvel. 
 
3. DEFINIÇÕES GERAIS PARA A EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 
A prestação do serviço será imediata, após a solicitação realizada por telefone e oficializada por e-
mail, expedida pela Diretora do Hospital Municipal com ciência do Secretário Municipal de Saúde.  
 
4. FISCALIZAÇÃO 

 
Durante o período de vigência, a Ata ou Contrato serão acompanhados e fiscalizada pela 
servidora XXXXXXXXXXX, devendo esta: 
a) Promover a avaliação e fiscalização deste instrumento; 
b) Documentar as ocorrências havidas em registro próprio, firmado juntamente com o preposto da 
CONTRATADA. 
 

5. NORMAS PARA VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 

AMBULÂNCIAS 

 A atividade de transporte de pacientes está regulamentada pela Portaria GM nº 814 de 01 de 
junho de 2001, porque envolve assistência a pacientes sob risco de vida. 

1 - Conceito e definições: 
 
a) Define-se ambulância como um veículo (terrestre, aéreo ou hidroviário) exclusivamente 
destinado ao transporte de enfermos.  
b) As dimensões e outras especificações do veículo deverão obedecer às normas da ABNT.  
 
2 - Classificação das ambulâncias: 
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UTI MÓVEL - Ambulância de suporte avançado (ASA) ou ambulância UTI móvel: veículo 
destinado ao transporte de pacientes de alto risco de emergências pré-hospitalares e transporte 
inter-hospitalar. Deve contar com os equipamentos médicos necessários para esta função.  

SEMI UTI MÓVEL - Ambulância de resgate: veículo de atendimento de emergências pré-
hospitalares de pacientes com risco de vida desconhecido, contendo os equipamentos 
necessários à manutenção da vida.  

6. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DAS AMBULÂNCIAS 

As ambulâncias deverão ter no mínimo dos seguintes materiais e equipamentos ou similares com 
eficácia equivalente:  

AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO, TAMBÉM DENOMINADA AMBULÂNCIA UTI 
MÓVEL:  

Sinalizador óptico e acústico; equipamento de radiocomunicação fixo e móvel; maca com rodas e 
articulada; dois suportes de soro; cadeira de rodas dobrável; instalação de rede portátil de 
oxigênio como descrito no item anterior (é obrigatório que a quantidade de oxigênio permita 
ventilação mecânica por no mínimo duas horas); respirador mecânico de transporte, com alarmes 
de desconexão de circuito, pressão alta em vias aéreas, falha de ciclo, baixa pressão de gás, 
PEEP até 15 cm de H2O; monitor multiparâmetro ou aparelhos separados contendo, no mínimo, 
oximetria de pulso, pressão arterial não - invasiva; unidade geradora de marca-passo transvenoso 
portátil; eletrocardiógrafo capaz de registrar ECG de 12 derivações; monitor cardíaco e 
cardioversor com marca-passo externo com bateria e instalação elétrica disponível; duas ou mais 
bombas 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 para insuflar o "cuf"; ressuscitador manual adulto/infantil; 
sondas para aspiração traqueal de vários tamanhos; luvas de procedimentos; máscara para 
ressuscitador adulto/infantil; lidocaína geléia e "spray"; cadarços para fixação de cânula; 
laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas; estetoscópio; esfigmomanômetro 
adulto/infantil; cânulas orofaríngeas adulto/infantil; fios-guia para intubação; pinça de Magyl; bisturi 
descartável; cânulas para traqueostomia; material para cricotiroidostomia; drenos para tórax; 
maleta de acesso venoso contendo: tala para fixação de braço; luvas estéreis; recipiente de 
algodão com antiséptico; pacotes de gaze estéril; esparadrapo; material para punção de vários 
tamanhos, incluindo agulhas metálicas, plásticas e agulhas especiais para punção óssea; garrote; 
equipos de macro e microgotas; cateteres específicos para dissecção de veias, tamanho 
adulto/infantil; tesoura, pinça de Kocher; cortadores de soro; lâminas de bisturi; seringas de vários 
tamanhos; torneiras de 3 vias; equipo de infusão de 4 vias; frascos de solução salina; caixa 
completa de pequena cirurgia; maleta de parto como descrito nos itens anteriores; frascos de 
drenagem de tórax; extensões para drenos torácicos; 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 de 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.  

AMBULÂNCIA DE RESGATE SEMI UTI MÓVEL;  

Sinalizador óptico e acústico; equipamento de radiocomunicação fixo e móvel; maca com rodas e 
articulada; suporte para soro, desfibrilador semiautomático, oxímetro de pulso portátil, instalação 
de rede de oxigênio como descrita no item anterior; prancha longa para imobilização de coluna; 
prancha curta ou colete imobilizador; conjunto de colares cervicais; cilindro de oxigênio portátil 
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com válvula; manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação; maleta de 
emergência como descrita no item anterior, acrescida de protetores para queimados ou 
eviscerados; maleta de parto como descrito no item anterior; frascos de soro fisiológico; 
bandagens triangulares; talas para imobilização de membros; cobertores; coletes refletivos para a 
tripulação; lanterna de mão; óculos, máscaras e aventais de proteção; fitas e cones sinalizadores 
para isolamento de áreas. 

Materiais de resgate dos Corpos de Bombeiros, conforme normatização específica dos mesmos, 
não deverão ser componentes das ambulâncias tipo C, mas sim fazer parte de veículos 
específicos dessas corporações. 

TRANSPORTE DE PACIENTE NEONATAL:  

Deverá ser realizado em ambulância UTI Móvel : 

a -  incubadora de transporte de recém-nascido com bateria e ligação à tomada do veículo (12 
volts), suporte em seu próprio pedestal para cilindro de oxigênio e ar comprimido, controle de 
temperatura com alarme. A incubadora deve estar apoiada sobre carros com rodas devidamente 
fixadas quando dentro da ambulância; 

b - Respirador de transporte neonatal; 

c - Nos demais itens devem conter a mesma aparelhagem e medicamentos de suporte avançado, 
com os tamanhos e especificações adequadas ao uso neonatal.  

7. IDENTIFICAÇÃO  

 As ambulâncias do tipo UTI Móvel e SEMI UTI Móvel, serão identificadas com símbolo próprio 
indicativo dos serviços de resgate e emergências. 

8. TRIPULAÇÃO MÍNIMA 

Ambulância de Suporte Avançado UTI Móvel: motorista, enfermeira e médico com treinamento em 
APH. 

Ambulância de Resgate SEMI UTI Móvel : dois profissionais com treinamento em APH e resgate e 
motorista. 

9. REQUISITOS GERAIS: 

Cada veículo deverá ser mantido em bom estado de conservação e em condições de operação. 

O uso de sinalizador sonoro e luminoso somente será permitido durante a resposta aos chamados 
de emergência e durante o transporte de pacientes, de acordo com a legislação em vigor. 

A maca deverá ter um sistema de fixação no veículo e cintos de segurança em condições de uso. 
Os cintos de segurança são também obrigatórios para todos os passageiros. 

É obrigatória a desinfecção do veículo após o transporte de pacientes portadores de moléstia 
infectocontagiosa, antes de sua próxima utilização, de acordo com a Portaria MS nº 930/92. 

10. DA COMPETÊNCIA TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS: 
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A competência técnica do profissional médico é receber o paciente no local solicitado e 

acompanhar até o local hospital de referência, oferecer os recursos necessários ao atendimento, 

monitorar e orientar o atendimento feito por outro profissional de Saúde. Além disso, deverá estar 

capacitado e certificado quanto a curso de suporte avançado de vida, assim como deverá 

apresentar-se com registro em conselho de classe regularmente em dia. 

A competência do técnico ou auxiliar de enfermagem é receber o paciente no local solicitado e 

acompanhar até o local hospital de referência, auxiliar, monitorar e orientar o atendimento feito por 

outro profissional de Saúde, oferecer os recursos necessários ao atendimento. Além disso, deverá 

estar capacitado e certificado quanto a curso de suporte básico ou avançado de vida, assim como 

deverá apresentar-se com registro em conselho de classe regularmente em dia.  Além da 

intervenção conservadora no atendimento do paciente, deverão ser habilitados a realizar 

procedimentos, sob prescrição médica. nos pacientes, no âmbito de sua qualificação profissional. 

O condutor do veículo deverá ser profissional de nível básico, habilitado a conduzir veículos de 

emergência e auxiliar a equipe de atendimento, quando necessário. Sua atuação nos assuntos 

referentes ao manejo do paciente é diretamente supervisionada pelos profissionais da equipe 

contratada. 

OBSERVAÇÃO: Fica acordado que Hospital Municipal “Luciana Martins Amorim” encaminhe para 
a Secretaria Municipal de Saúde o Laudo Médico em que estiver sendo solicitada a transferência 
por meio de UTI móvel, onde o mesmo será avaliado e autorizado pelo Secretário Municipal de 
Saúde ou por servidor por ele designado em Termo de Autorização. 
 
11. DA EXECUÇÃO DO TRANSPORTE: 
 
A contratada deverá se apresentar no local solicitado com tempo máximo de 01 (uma) hora 
após o contato efetuado pelos agentes responsáveis da Secretaria Municipal de Saúde, sendo 
que este agente somente poderá efetuar a solicitação após o laudo ser avaliado e autorizado pela 
Diretora do Hospital com ciência do Secretário de Saúde ou servidor por ele designado em Termo 
de Autorização.  
 
A contratada deverá se apresentar ao local indicado no prazo determinado, com o veículo e 
equipe já definidos para a execução do transporte em UTI Móvel ou SEMI UTI Móvel, equipe 
completa e todos uniformizados. 
 
OBSERVAÇÃO: É facultado ao licitante o reconhecimento do roteiro de trabalho, sob pena de não 
acolhimento de quaisquer alegações ou recursos posteriores. 
 

12. MEDICAMENTOS OBRIGATÓRIOS QUE DEVERÃO CONSTAR EM TODA A UTI MÓVEL E 
SEMI UTI MÓVEL: 

Lidocaína sem vasoconstritor; adrenalina, atropina; dopamina; aminofilina; dobutamina; 
hidrocortisona; glicose 50%; 

Soros: glicosado 5%; fisiológico 0,9%; 

 Psicotrópicos: hidantoína; meperidina; diazepan; midazolan; 
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Outros: água destilada; metoclopramida; dipirona; hioscina; nifedipina; dinitrato de isossorbitol; 
furosemida; amiodarona; lanatosideo C.  

13. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
É atribuição da contratada apresentar, nos locais e no horário solicitado, o veículo equipado e 
licenciado conforme regulamentação dos órgãos responsáveis, e os funcionários devidamente 
uniformizados e registrados conforme disposição de suas categorias funcionais para a execução 
da viagem. 
 
O transporte UTI móvel e SEMI UTI Móvel deverão estar disponíveis todos os dias do ano, sem 
exceções, inclusive para os fins-de-semana e feriados. 
 
A contratada fica responsável pela apresentação do laudo de viagem em até 05 (cinco) dias úteis 
após a execução da mesma, no qual deverá constar o nome do paciente, patologia, nome do 
médico, enfermeiro e motorista, com seus devidos números de registros. 
 

                                 MÉDIA DE PREÇO       

ITEM CÓDICO QUANT DESCRIÇÃO EMP. A EMP. B EMP.C MED. UNIT MED.TOTAL 

1 43504 10 

REMOÇÃO DE PACIENTE EM 

AMBULÂNCIA  UTI COM 

EQUIPE COMPLETA NO 

PERCURSO DE PEDRA  PRETA 

– MT A RONDONÓPOLIS – MT 
 R$     
5.000,00  

 R$     
2.900,00  

 R$     
8.500,00  

 R$     
5.466,67  

 R$              
54.666,67  

2 43505 10 

REMOÇÃO DE PACIENTE EM 
AMBULÂNCIA UTI COM EQUIPE 
COMPLETA NO PERCURSO DE 
PEDRA PRETA – MT A 
PRIMAVERA DO LESTE – MT 

 R$     
8.000,00  

 R$     
4.890,00  

 R$   
10.000,00  

 R$     
7.630,00  

 R$              
76.300,00  

3 43506 10 

REMOÇÃO DE PACIENTE EM 
AMBULÂNCIA  UTI COM 
EQUIPE COMPLETA NO 
PERCURSO DE PEDRA PRETA 
– MT A CUIABA – MT 

 R$     
5.000,00  

 R$     
5.690,00  

 R$     
8.000,00  

 R$     
6.230,00  

 R$              
62.300,00  

4 43507 10 

REMOÇÃO DE PACIENTE EM 
AMBULÂNCIA UTI COM EQUIPE 
COMPLETA NO PERCURSO DE 
PEDRA PRETA – MT A 
CACERES – MT 

 R$     
8.000,00  

 R$     
8.200,00  

 R$   
13.900,00  

 R$   
10.033,33  

 R$            
100.333,33  

5 43508 5 

REMOÇÃO DE PACIENTE EM 
AMBULÂNCIA SEMI UTI COM 
EQUIPE COMPLETA NO 
PERCURSO DE PEDRA PRETA 
– MT A RONDONOPOLIS – MT 

 R$     
5.000,00  

 R$      
1.500,00  

 R$     
7.000,00  

 R$     
4.500,00  

 R$              
22.500,00  

6 43509 5 

REMOÇÃO DE PACIENTE EM 
AMBULÂNCIA SEMI UTI COM 
EQUIPE COMPLETA NO 
PERCURSO DE PEDRA PRETA 
– MT A PRIMAVERA DO LESTE 
– MT 

 R$     
8.000,00  

 R$     
3.200,00  

 R$     
8.000,00  

 R$     
6.400,00  

 R$              
32.000,00  

7 43510 5 

REMOÇÃO DE PACIENTE EM 
AMBULÂNCIA SEMI UTI COM 
EQUIPE COMPLETA NO 
PERCURSO DE PEDRA PRETA 
– MT A CUIABA – MT 

 R$     
5.000,00  

 R$     
3.300,00  

 R$     
6.500,00  

 R$     
4.933,33  

 R$              
24.666,67  

8 43511 5 

REMOÇÃO DE PACIENTE EM 
AMBULÂNCIA SEMI UTI COM 
EQUIPE COMPLETA NO 
PERCURSO DE PEDRA PRETA 
– MT A CACERES – MT 

 R$     
8.000,00  

 R$     
3.600,00  

 R$   
10.600,00  

 R$     
7.400,00  

 R$              
37.000,00  

                 R$  409.766,67  
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ANEXO VI 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
(Timbre/logomarca da Pessoa Jurídica Emitente) 

 
 
_____________________________________________atesta para os devidos fins que a 
Empresa 
____________________________________________________, com sede na 
_______________________, forneceu/fornece os produtos abaixo relacionados, sendo 
cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra o mesmo nenhum 
registro que a desabone. 
 
Relação dos produtos ofertados: 
(Especificar ) 
 
 
 
Local, ____/____/____ 
 
 
_______________________________________ 
Assinatura do representante legal  
(nome completo e função na empresa) 
RG:_________CPF:__________ 
CNPJ da empresa: 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA DA LEI 
COMPLEMENTAR N.º 123, DE 2006 

 
 

(Razão Social da Licitante)_____________________, inscrita no CNPJ 

n.º________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) 

Sr.(a.)__________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º________________ e do 

CPF n.º______________ DECLARA, para fins do disposto no Edital, do Pregão Presencial n.º 

026/2017, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na 

presente data, é beneficiária da Lei Complementar n.º 123, de 2006. DECLARA ainda, que a 

empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar 

supracitada.  

 

Por ser verdade assino o presente. 

 

 

Local/Data, ___ de ______________ de 2017. 
 
 
Assinatura do representante legal  
(nome completo e função na empresa) 
RG:_________CPF:__________ 
CNPJ da empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

 

29 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2017  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° XXX/2017 

O MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA – Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público, com sede 
administrativa na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 940, Centro, Pedra Preta/MT, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 03.773.942/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JUVENAL PEREIRA 
BRITO, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Porto Murtinho, nº 451, Centro – Pedra Preta – 
MT, CEP 78795-000, portador do RG nº 561.514 SSP/MT e CPF nº 406.594.881-91, em face do Pregão 
Presencial SRP Nº 026/2017, RESOLVE Registrar o Preço da empresa ---------------------------------------  
CNPJ: nº --------------------, com sede na Rua ----------, nº ---, Bairro -----------, CEP: ------------------, na cidade 
de --------------, neste ato representado pelo Sr. ------------------------------------------------------------------------------, 
brasileiro, natural de --------------, estado civil, nascido em XX/XX/XXXX, Profissão, inscrito no CPF/MF sob o 
nº -----------------------, portador da carteira de identidade civil nº ------------ XXX/XX, residente e domiciliado na 
Rua ---------------, nº ---, Bairro ---------------, Cidade/Estado, CEP: XX.XXX.XXX,  doravante denominado 
simplesmente FORNECEDOR, para futura e eventual prestação de serviços de empresa especializada no 
translado em ambulância UTI Móvel  –  T ipo D e SEMI UTI Móvel  –  T ipo C com equipe completa e 
uniformizado, equipamentos adequados, com saída do Hospital de Pronto Atendimento Municipal Luciana 
Amorim para os Municípios de Rondonópolis, Primavera do Leste, Cuiabá e Cáceres, a prestação de 
serviços em questão é para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de 
Pedra Preta/MT, condicionado nos termos do Edital de Licitação respectivo e do Termo de Referência 
anexo, sujeitando-se as partes às determinações da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, a Lei n. 10.520, de 
17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 050/2017, e, sendo observadas as bases e os fornecimentos 
indicados nesta Ata.  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1. A presente licitação tem como objeto o registro de preços para futura e eventual prestação deserviços 
de empresa especializada no translado em ambulância UTI Móvel  e SEMI UTI Móvel  com equipe 
completa e uniformizado, equipamentos adequados, com saída do Hospital de Pronto Atendimento 
Municipal Luciana Amorim para os Municípios de Rondonópolis, Primavera do Leste, Cuiabá e Cáceres, 
a prestação de serviços em questão é para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
do município de Pedra Preta/MT, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos, 
conforme descrição e valores constantes na Cláusula Quarta deste Instrumento. 

1.2. As especificações detalhadas e demais condições estão contidas no Termo de Referência anexa ao     
edital do Pregão Presencial SRP nº 026/2017. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO 

2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na modalidade Pregão 
Presencial nº 026/2017, com fundamento nas Leis nº 10.520/02 nº 8.666/93 e alterações posteriores e 
Decreto Municipal nº 050/2017, no que couber, conforme autorização da Autoridade Competente. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA FORMA DE EXECUÇÃO 

3.1. A empresa detentora do registro deverá prestar os serviços licitados para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pedra Preta/MT, conforme especificado no Termo de 
Referência. 

3.2. O objeto deste instrumento deverá ser executado em estrita observância ao Edital de Licitação Pregão 
Presencial nº 026/2017 e seus anexos.  

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS PREÇOS PRATICADOS 

4.1. Descrição, Quantidade e Preços praticados: 

EMPRESA 

CNPJ: nº XXXXXXXXXXX 



 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

 

30 

 

ITEM QTD COD. UN. DESCRIÇÃO VALOR 
UN. 

TOTAL 

 
 

01 

 
 

10 

 
 
43504 

 
 

UN. 

REMOÇÃO DE PACIENTE EM 
AMBULÂNCIA UTI COM EQUIPE 
COMPLETA NO PERCURSO DE 

PEDRA PRETA – MT A 
RONDONÓPOLIS – MT 

 

 
 

 
 

 
 

 02 

 
 

 10 

 
 

43505 

 
 

UN. 

REMOÇÃO DE PACIENTE EM 
AMBULÂNCIA UTI COM EQUIPE 
COMPLETA NO PERCURSO DE 

PEDRA PRETA – MT A PRIMAVERA 
DO LESTE – MT 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

03 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

43506 

 
 
 
 

UN. 

REMOÇÃO DE PACIENTE EM 
AMBULÂNCIA UTI COM EQUIPE 
COMPLETA NO PERCURSO DE 

PEDRA PRETA – MT A CUIABA – MT 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

04 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

43507 

 
 
 
 

UN. 

REMOÇÃO DE PACIENTE EM 
AMBULÂNCIA UTI COM EQUIPE 
COMPLETA NO PERCURSO DE 

PEDRA PRETA – MT A CACERES – 
MT 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

05 

 
 
 
 

05 

 
 
 
 

43508 

 
 
 
 

UN. 

REMOÇÃO DE PACIENTE EM 
AMBULÂNCIA SEMI UTI COM EQUIPE 

COMPLETA NO PERCURSO DE 
PEDRA PRETA – MT A 
RONDONOPOLIS – MT 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

06 

 
 
 
 

05 

 
 
 
 

43509 

 
 
 
 

UN. 

REMOÇÃO DE PACIENTE EM 
AMBULÂNCIA SEMI UTI COM EQUIPE 

COMPLETA NO PERCURSO DE 
PEDRA PRETA – MT A PRIMAVERA 

DO LESTE – MT 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

07 

 
 
 
 

05 

 
 
 
 

43510 

 
 
 
 

UN. 

REMOÇÃO DE PACIENTE EM 
AMBULÂNCIA SEMI UTI COM EQUIPE 

COMPLETA NO PERCURSO DE 
PEDRA PRETA – MT A CUIABA – MT 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

08 

 
 
 
 

05 

 
 
 
 

43511 

 
 
 
 

UN. 

REMOÇÃO DE PACIENTE EM 
AMBULÂNCIA SEMI UTI COM EQUIPE 

COMPLETA NO PERCURSO DE 
PEDRA PRETA – MT A CACERES – 

MT 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    TOTAL   

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO 

5.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Secretaria, por escrito, em duas vias e 
entregues mediante recibo; 

5.2. Prestar o serviço deste certame nos termos estabelecidos no Edital de Licitação e seus anexos, 
especialmente os previstos no Termo de Referência; 

5.3. Não realizar subcontratação total ou parcial do objeto, sem anuência do Município. No caso de 
subcontratação autorizada pelo Contratante, a Contratada continuará a responder direta e exclusivamente 
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pela entrega e pelas responsabilidades legais e contratuais assumidas; 

5.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de 
culpa ou dolo, relativos à execução da contratada ou em conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante; 

5.5. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes de trabalho com 
seus empregados, em virtude da execução da presente contratação ou em conexão com ele, ainda que 
ocorridos em dependências da Contratante; 

5.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos a critério da Administração, referentes à 
execução do serviço, nos termos da Lei vigente; 

5.7. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que venham a ocorrer ao 
Município ou a terceiros, decorrentes da própria entrega do objeto licitado; 

5.8. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante toda 
entrega dos objetos licitados; 

5.9. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria responsável durante a vigência da 
ARP e, no caso de reclamações, respondê-las prontamente; 

5.10. Ficará a cargo da contratada todas as despesas com a entrega dos objetos licitados junto a secretaria 
solicitante, incluindo a retirada e devolução dos objetos que porventura foram fornecidos com defeito ou, 
ainda, rejeitados pela Secretaria solicitante por não atender as especificações deste Termo de Referência 
referente aos Itens;  

5.11. A licitante deverá prestar serviço da presente licitação, na quantidade solicitada pela secretaria, 
respeitando o limite legal, e no prazo estabelecido em Edital, a partir da Autorização; 

5.12. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria responsável durante a vigência do 
contrato e, no caso de reclamações, respondê-las prontamente; 

5.13. Cumprir os prazos de chegada, sob pena de aplicação de sanções administrativas. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DO GERENCIADOR  

6.1. Antes de cada remoção de paciente, faz-se necessário realizar contato com o médico receptor ou 
diretor técnico no hospital de destino, e ter a concordância do(s) mesmo(s), de acordo com o art. 1º, inciso 
IV, da Resolução CFM 1670/03. 
 

6.2. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa disponibilizar o objeto 
adjudicado dentro das especificações; 

6.3. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados; 

6.4. Designar o servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste Instrumento; 

6.5. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do 
fornecimento, fixando prazo para sua correção; 

6.6. Fiscalizar livremente a entrega do objeto licitado, não eximindo a licitante vencedora de total 
responsabilidade quanto à execução dos mesmos; 

6.7. Acompanhar o fornecimento, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou 
suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os objetos licitados fora das 
especificações deste Edital; 

6.8. Paralisar a execução caso os empregados da contratada não estejam utilizando os equipamentos de 
proteção individual, ficando o ônus da paralisação por conta da contratada. 

6.9. Notificar por escrito, à empresa fornecedora, toda e qualquer irregularidade constatada no fornecimento 
do objeto licitado, através do seu fiscal de contrato, devidamente designado pela Secretaria Municipal de 
Saúde da Prefeitura Municipal de Pedra Preta/MT, Sr (a). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , 
servidor (a)  designado (a) através da Portaria n.º XXX/2017 do dia XX de XXXXXX de 2017, conforme Art. 
67 da Lei nº 8.666/93, cabendo aos usuários a ratificação da qualidade dos equipamentos e materiais 
permanentes. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

7.2. A Ata de Registro terá sua vigência por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura; 

7.3. O prazo para assinatura da ata de registro será de 05 (cinco) dias, contados da convocação formal da 
adjudicatária; 

7.4. A ARP deverá ser assinada pelo representante legal da adjudicatária, mediante apresentação do 
contrato social ou documento que comprove os poderes para tal investidura e cédula de identidade do 
representante, caso esses documentos não constem dos autos do processo licitatório, e uma vez atendidas 
as exigências do subitem anterior; 

7.5. A critério da administração, o prazo para assinatura da ARP poderá ser prorrogado, desde que ocorra 
motivo justificado, mediante solicitação formal da adjudicatária e aceito pela Secretaria; 

7.6. Constituem motivos para o cancelamento da ARP as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como as previstas no item 20 do Edital do Pregão Presencial nº 
026/2017; 

7.7. A critério deste Município, a ARP poderá ser substituída por outros instrumentos hábeis, tais como 
ordem de fornecimento, nota de empenho, autorização de compra, dentre outros, nos termos do artigo 62 
da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

8.1. A gerência da Ata de Registro ficará a cargo da Secretaria Geral e Coordenação Administrativa do 
município de Pedra Preta/MT. 

 

CLÁUSULA NONA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1. Executado a entrega do objeto, a licitante vencedora deverá apresentar, a(s) nota(s) fiscal (is) /fatura(s), 
emitida(s) para fins de liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos: 

9.1.1. Memorando solicitando o pagamento; 

9.1.2. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de terceiros; 

9.1.3. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF; 

9.1.4. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Federal e Estadual, do domicílio sede da licitante 
vencedora; 

9.2. O pagamento será efetuado pela Prefeitura no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos, contado da 
data  

de protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, conforme indicado no 
subitem 9.1, mediante ordem bancária, emitida através do Banco do Brasil, creditada em conta corrente da 
licitante vencedora;  

9.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, na pendência de qualquer uma das situações 
abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira: 

9.3.1. A nota fiscal atestada pelo Secretário(a) Municipal de Saúde, com relação ao cumprimento do objeto 
desta licitação ao departamento de compras, das notas fiscais emitidas pela licitante vencedora 

9.3.2. Os pagamentos realizados serão com base na quantidade efetivamente entregues; 

9.4. A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, a descrição completa do bem adquirido a 
este Município, além do número da conta, agência e nome do banco onde deverá ser feito o pagamento; 

9.4.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas a contratada, 
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento 
realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas; 

9.4.2. Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará 
aceitação definitiva dos produtos entregues; 
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9.5. O Município não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem 
como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”; 

9.6. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores serão de responsabilidade do 
Contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO REAJUSTE DE PREÇOS 

10.1. É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência deste Instrumento; 

10.1.1. Os preços praticados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência desta Ata de Registro de 
Preço, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste 
instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado; 

10.1.2. Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei nº 8.666/93, serão concedidos após decorrido 12 
(doze) meses da vigência da Ata de Registro de Preço, por provocação do contratado, que deverá 
comprovar através de percentuais do INPC/FGV, o reajuste pleiteado, que passarão por análise contábil de 
servidores designados pelo Município. 

10.2. Os preços praticados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, 
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele 
vigente no mercado à época da contratação. 

10.3. Caso o preço praticado seja superior à média dos preços de mercado, o GERENCIADOR solicitará a 
DETENTORA, mediante correspondência, redução do preço praticado, de forma a adequá-lo ao preço usual 
no mercado; 

10.4. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

11.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

11.1.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

11.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; ou; 

11.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º 
da Lei nº 10.520, de 2002; 

11.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será formalizado 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

11.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

11.3.1. Por razão de interesse público; ou; 

11.3.2. A pedido do fornecedor. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS PENALIDADES 

12.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará sujeita às 
penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, quais sejam: 

12.1.1. Por atraso injustificado na execução do objeto: 

12.1.1.1. Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento); 

12.1.1.2. Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) sobre o 
total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais; 
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12.1.1.3. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor devido, 
equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e 0,40% (quarenta centésimos 
por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso. 

12.1.2. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato convocatório, a Prefeitura 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções: 

12.1.2.1.advertência; 

12.1.2.2. multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo de 15 
(quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos 
porventura causados a Secretaria Geral de Coordenação Administrativa de Pedra do Preta/MT; 

12.1.2.3.suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a 
Administração Pública Municipal, bem como o cancelamento de seu certificado de registro cadastral no 
cadastro de fornecedores da Prefeitura de Pedra Preta/MT por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

12.1.2.4.declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93; 

12.2. .As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobradas administrativa 
ou judicialmente;  

12.3. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua 
aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato 
venha acarretar a Prefeitura de Pedra Preta/MT; 

12.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis;  

12.5. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude ou 
comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos cabíveis de atribuição 
desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, que 
poderão ser aplicadas cumulativamente: 

12.5.1. desclassificação ou inabilitação caso o procedimento se encontre em fase de julgamento; 

12.5.2. cancelamento da ata de registro de preços, se esta já estiver assinada, procedendo-se a paralisação 
do fornecimento; 

12.6. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência 
da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo 
devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

13.1. As despesas oriundas da presente prestação de serviço correrão por conta de recursos do Governo 
Federal específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Pedra Preta/MT do ano de 2017 
na dotação orçamentária relacionada abaixo: 

Órgão:  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 11 

Unidade:  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 

Proj/Ativ.:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX 

Elemento XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

RECURSO PRÓPRIO 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 
aditivo ou apostilamento a presente Ata de Registro de Preço; 

II. A Detentora da Ata de Registro de Preço obriga-se a se manter, durante toda a execução da Ata, em 
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compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação e a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas, bem como as normas previstas na 
Lei 8.666/93 e legislação complementar; 

III. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão 
Presencial nº 026/2017, seus anexos e a proposta da contratada; 

IV. É vedado caucionar ou utilizar a presente Ata para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 
autorização do MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO 

15.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Pedra Preta - MT como competente para dirimir 
quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não puderem ser 
resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata de Registro de Preço, em 03 (três) vias de igual 
teor e forma para um só efeito legal. 

 

Pedra Preta - MT, XX de XXXXXX de 2017. 

 

 

 

 

_________________________________ 

JUVENAL PEREIRA BRITO 

PREFEITO 

CONTRATANTE 

  

__________________________________ 

CONTRATADA 

 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1ª_____________________________________________________ CPF nº _________________________ 
 
 
2ª_____________________________________________________ CPF nº _________________________ 
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CONTRATO XX-2017 

Por este instrumento de TERMO DE CONTRATO, de um lado o MUNICÍPIO DE PEDRA 
PRETA/MT, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o nº 03.773.942/0001-09, estabelecida na Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 
940, Centro, na Cidade de Pedra Preta – Mato Grosso, CEP 78795-000, neste ato representado 
por seu Prefeito Municipal, o Sr. JUVENAL PEREIRA BRITO, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Porto Murtinho, nº 451, Centro – Pedra Preta – MT, CEP 78795-000, portador 
do RG nº 561.514 SSP/MT e CPF nº 406.594.881-91, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE e de outro lado, a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pessoa 
jurídica de direito privado, localizada na Rua XXXXXX, n° XXX, Bairro, Cidade/ estado, CEP 
XX.XXX-XX, inscrita no CNPJ nº. XXXXXXXX. Neste ato representado por XXXXXXXXXXX, 
Brasileiro, Estado Civil, Profissão, residente e domiciliado à Rua XXXXXXXX, Nº XX, Bairro, 
Cidade/Estado, CEP XX.XXX-XX, portador do RG: XXXXX XXX/XX, e CPF: XXXXXXX, doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o contido na Ata de Registro de 
Preços do processo licitatório modalidade de Pregão Presencial de nº 026/2017, têm, entre si, 
como certo e ajustado o presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições 
seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1-A presente licitação tem como objeto o registro de preços para futura e eventual prestação 

de serviços de empresa especializada no translado em ambulância UTI Móvel e SEMI UTI 

Móvel com equipe completa e uniformizado, equipamentos adequados, com saída do Hospital de 

Pronto Atendimento Municipal Luciana Amorim para os Municípios de Rondonópolis, Primavera do 

Leste, Cuiabá e Cáceres, a prestação de serviços em questão é para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde do município de Pedra Preta/MT, conforme especificações 

contidas no Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo: 

 

ITEM QTD COD. UN. DESCRIÇÃO VALOR 
UN. 

TOTAL 

 
 

01 

 
 

10 

 
 
43504 

 
 

UN. 

REMOÇÃO DE PACIENTE EM 
AMBULÂNCIA UTI COM EQUIPE 
COMPLETA NO PERCURSO DE 

PEDRA PRETA – MT A 
RONDONÓPOLIS – MT 

 

 
 

 
 

 
 

 02 

 
 

 10 

 
 

43505 

 
 

UN. 

REMOÇÃO DE PACIENTE EM 
AMBULÂNCIA UTI COM EQUIPE 
COMPLETA NO PERCURSO DE 

PEDRA PRETA – MT A PRIMAVERA 
DO LESTE – MT 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

03 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

43506 

 
 
 
 

UN. 

REMOÇÃO DE PACIENTE EM 
AMBULÂNCIA UTI COM EQUIPE 
COMPLETA NO PERCURSO DE 

PEDRA PRETA – MT A CUIABA – MT 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

REMOÇÃO DE PACIENTE EM 
AMBULÂNCIA UTI COM EQUIPE 
COMPLETA NO PERCURSO DE 
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04 

 
10 

 
43507 

 
UN. 

PEDRA PRETA – MT A CACERES – 
MT 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

05 

 
 
 
 

05 

 
 
 
 

43508 

 
 
 
 

UN. 

REMOÇÃO DE PACIENTE EM 
AMBULÂNCIA SEMI UTI COM EQUIPE 

COMPLETA NO PERCURSO DE 
PEDRA PRETA – MT A 
RONDONOPOLIS – MT 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

06 

 
 
 
 

05 

 
 
 
 

43509 

 
 
 
 

UN. 

REMOÇÃO DE PACIENTE EM 
AMBULÂNCIA SEMI UTI COM EQUIPE 

COMPLETA NO PERCURSO DE 
PEDRA PRETA – MT A PRIMAVERA 

DO LESTE – MT 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

07 

 
 
 
 

05 

 
 
 
 

43510 

 
 
 
 

UN. 

REMOÇÃO DE PACIENTE EM 
AMBULÂNCIA SEMI UTI COM EQUIPE 

COMPLETA NO PERCURSO DE 
PEDRA PRETA – MT A CUIABA – MT 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

08 

 
 
 
 

05 

 
 
 
 

43511 

 
 
 
 

UN. 

REMOÇÃO DE PACIENTE EM 
AMBULÂNCIA SEMI UTI COM EQUIPE 

COMPLETA NO PERCURSO DE 
PEDRA PRETA – MT A CACERES – 

MT 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    TOTAL   

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO 
2.1 O presente CONTRATO terá a validade de XX (XXXX) dias, contados a partir da data de 
assinatura. 
 
2.2 Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade deste 
contrato, o Município de Pedra Preta/MT não será obrigado a prestação de serviço, 
exclusivamente por seu intermédio, os serviços referidos na cláusula primeira, podendo utilizar, 
para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 
 
2.3 Em cada prestação serviço decorrente deste contrato serão observadas, quanto ao preço, as 
cláusulas e condições constantes do edital do PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 026/2017 e a Ata 
de Registro de Preços nº XXX/2017 que a precedeu e integra o presente instrumento de 
compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO 
 
3.1 O pagamento será efetuado mediante Nota Fiscal, devidamente atestada, acompanhada 
Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situação junto ao 
FGTS, e ocorrerá em até 30 (trinta) dias contados da entrega do serviço, mediante apresentação 
das notas fiscais/fatura, relatório do fiscal de contrato correspondente a prestação de serviço, por 
meio de depósito na seguinte conta bancária da detentora do Contrato: 
 
· Banco: XXXXX 
· Agência: XXXX 
· Conta: XXXXXX 
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3.2 A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total 
conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 
 
3.3 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com 
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 
 
3.4 As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, e apresentadas suas 1ª 
(primeira) vias. 
 
3.5 O CNPJ do Contrato constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação 
apresentada no procedimento licitatório. 
 
3.6 Nenhum pagamento será efetuado a detentora do Contrato enquanto pendente de liquidação 
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 
monetária. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DA ENTREGA E DO PRAZO 
 
O veículo de resgate UTI Móvel e SEMI UTI MÓVEL, com equipe completa todos uniformizados, 
do local de origem do veículo até o local previamente estabelecido pela empresa contratante, 
deverão estar disponíveis no máximo em uma hora, contados a partir da chamada autorizando o 
serviço 
 
4.1 A prestação de serviço é imediata a partir da chamada de autorizada pelo Diretor do Hospital 
em concordância com Secretario Municipal de Saúde, tendo o prazo máximo de uma hora até o 
local determinado pela Contratada.  
 
4.1.2 O início da prestação de serviço ocorrerá após a assinatura do Contrato, sempre que 
solicitado 24 horas. 
 
4.1.3 A empresa fornecedora deverá constar na nota fiscal a data em que foi prestado o serviço, 
além da identificação de quem solicitou a prestação de serviço.  
 
4.2 A prestação de serviço será feita no endereço indicado, a quem caberá conferi-lo e lavrar 
Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo 
com as exigências do edital. 
 
4.3 Caso o serviço não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Comissão não aceitará 
e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob 
pena de responsabilidade. 
 
4.4 Na hipótese da não aceitação do serviço, o mesmo deverá ser adequado pelo fornecedor no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação da não aceitação, para adequação 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
 
4.5 As Secretarias terá o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para processar a conferência 
do que foi entregue, lavrando o termo de recebimento ou notificando a detentora do Contrato para 
adequação do serviço entregue em desacordo com as especificações. 
 
4.6 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade do contratado pela 
perfeita execução do empenho, ficando a mesma obrigada a adequar, no todo ou em parte, a 
prestação de serviço do empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções. 
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CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES 
 
5.1 Do Município: 
 
5.1.1 Antes de cada remoção de paciente, faz-se necessário realizar contato com o médico 
receptor ou diretor técnico no hospital de destino, e ter a concordância do(s) mesmo(s), de acordo 
com o art. 1º, inciso IV, da Resolução CFM 1670/03. 
 
 
5.1.2 Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega da prestação de serviço deste 
contrato, conforme ajuste representado pela nota de empenho; 
 
5.1.3 Aplicar à detentora do contrato penalidades, quando for o caso; 
 
5.1.4 Prestar à detentora do contrato toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à 
perfeita execução da nota de empenho; 
 
5.1.5 Efetuar o pagamento à detentora do contrato no prazo avençado, após a entrega da nota 
fiscal, devidamente atestada, no setor competente, acompanhada do relatório do Fiscal de 
Contrato Responsável; 
 
5.1.6 Notificar, por escrito, à detentora do contrato da aplicação de qualquer sanção. 
 
5.2 Da Fornecedora: 
 
5.2.1 Fornecer o serviço nas especificações e com a qualidade exigida; 
 
5.2.2 Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou 
indiretamente, sobre os serviços fornecidos; 
 
5.2.3 Manter, durante a validade do contrato, as mesmas condições de habilitação; 
 
5.2.4 Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários 
no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 
 
5.2.5 Fornecer o serviço, no preço, prazo e forma estipulada na proposta. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
6.1 Os contratos de serviço decorrentes do presente contrato serão formalizados pela retirada da 
nota de empenho pela detentora 
 
6.2 A detentora do presente contrato será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante 
a vigência deste contrato. 
 
6.3 Todo serviço deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá 
ser feita através de nota de empenho. 
 
6.4 A empresa fornecedora, quando do recebimento da nota de empenho, deverá colocar, na 
cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da 
identificação de quem procedeu ao recebimento. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES E MULTAS 
 
7.1. A execução da prestação de serviço fora das normas pactuadas neste instrumento sujeitará a 
empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, 
até o limite de 10% (dez por cento), sobre o valor adjudicado, conforme determina o artigo 86, da 
Lei nº 8.666/93; 

7.1.1. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que o FORNECEDOR possuir 
com o Município de Pedra Preta/MT e poderá cumular com as demais sanções administrativas, 
inclusive com a multa prevista no item 8.2.2; 

7.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial do serviço acordado, a Administração poderá aplicar 
ao FORNECEDOR, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei nº 
8.666/93: 

7.2.1. Advertência por escrito; 

7.2.2. Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da Autorização do Serviço; 

7.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município de Pedra Preta/MT, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de 
inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a 
penalidade de 02 (dois) anos; 

7.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, 
c/c artigo 7º da Lei nº 10.520/2002; 

7.3. Se o FORNECEDOR não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da intimação por parte do Município de Pedra Preta/MT, o respectivo valor será 
descontado dos créditos que o FORNECEDOR possuir com este Município e, se estes não forem 
suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela Procuradoria da Fazenda 
Municipal; 

7.3.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo 
encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo 
prazo; 

7.4. Será publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso (AMM) as sanções 
administrativas previstas no edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 

 
CLÁUSULA OITAVA: DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 
8.1 Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato; 
 
8.1.1 Considera-se Preço registrado aquele atribuído aos serviços, incluindo todas as despesas e 
custos até a chegada no local indicado, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, 
contribuições fiscais e para fiscais), transporte, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, 
acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que incidam no 
cumprimento das obrigações assumidas pela empresa contratada na execução da mesma. 
 
8.2 Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para 
menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso 
II e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações (situações supervenientes e imprevistas, 
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem área econômica extraordinária e 
extracontratual). 
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8.3 O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço 
registrado no prazo máximo de dez dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado 
no processo. 
 
8.4 No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente 
estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do 
preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou 
determinar a negociação. 
 
8.5 Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, O Órgão 
Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item  visando a 
negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo 
objeto cotado, qualidade e especificações. 
 
8.6 Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador 
desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das 
penalidades cabíveis. 
 
8.7 Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a ordem de 
classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 
 
8.8 Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado, e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, mediante requerimento devidamente 
instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento de seu registro. 
 
8.8.1 A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do 
registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços 
inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de mercado, notas 
fiscais de prestação de serviço, encargos, etc, alusivas à data da apresentação da proposta e do 
momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 
 
8.9 A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices 
ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, 
envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do serviço ou 
fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido; 
 
8.10 Preliminarmente o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido de 
estabelecer negociação visando a manutenção dos preços originariamente registrados, dando-se 
preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, 
respeitada a ordem de classificação. 
 
8.11 Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não 
aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador revogará a 
contrato, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidade. 
 
8.12 Definido o preço máximo a ser pago pela Administração, o novo preço deverá ser consignado 
através de apostilamento do contrato, ao qual estarão as empresas vinculadas. 
 
8.13 Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Gestor do 
contrato proceder à nova licitação para a prestação de serviço do objeto do contrato, sem que 
caiba direito de recurso. 
 
CLÁUSULA NONA: DO CANCELAMENTO DO CONTRATO 
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9.1 A presente CONTRATO será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência 
ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do Gestor do contrato quando: 
 
9.1.1 A detentora não cumprir as obrigações constantes deste contrato; 
 
9.1.2 A detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a Administração 
não aceitar sua justificativa; 
 
9.1.3 A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de 
preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor; 
 
9.1.4 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 disposições legais; 
 
9.1.5 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora 
não acatar a revisão dos mesmos; 
 
9.1.6 Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 
Administração. 
 
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 contrato. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço 
da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 01 (uma) 
vez, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da última publicação. 
 
9.3 Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de 
cumprir as exigências deste contrato, ou, a juízo do MUNICÍPIO, quando comprovada a 
ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, incisos 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 á Administração a aplicação das penalidades 
previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões do pedido. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 
10.1 A prestação de serviço dos itens objeto do presente contrato serão autorizadas, em cada 
caso, pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório informar à Comissão 
Municipal de Licitação ou o Departamento de Compras, os quantitativos dos serviços. 
 
10.1.1 A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, 
igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para 
tanto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS COMUNICAÇÕES 
 
11.1 As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle do 
presente Contrato, serão feitas sempre por escrito. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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12.1 Integram esta Contrato, o edital da PREGÃO PRESENCIAL nº 026/2017 e a proposta da 
empresa XXXXXXXXXXXXXXX classificada em 1º lugar no certame supranumerado. 
 
12.2 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, Decreto 
Municipal n° 050/2017 no que não colidir com a primeira e as demais normas aplicáveis. 
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 
 
13.1 As partes elegem o foro da Comarca de Pedra Preta/MT, como único competente para dirimir 
quaisquer ações oriundas deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das 
testemunhas abaixo. 
 
 

Pedra Preta - MT, XX de XXXXX de 2017. 
 
 
________________________________              ___________________________________ 
       JUVENAL PEREIRA BRITO     
                PREFEITO         
 CONTRATANTE                  CONTRATADO 
                  
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1ª__________________________________    CPF Nº ________________________ 

  

  

2ª__________________________________    CPF Nº ________________________ 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 


