
 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2017 

 

 

OBJETO - O presente Edital tem por objeto a aquisição de veículo, tipo Van zero Km, para o 
Hospital Evangélico de Vila Velha, conforme especificações e quantidades constantes no anexo I, 
parte integrante deste edital: 

 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

DATA: 04/01/2018 

 

HORA: 09h00min 

 

LOCAL: Sala Projetos Sociais – Em cima Ambulatório “A” do Hospital Evangélico de Vila 
Velha - Rua Vênus, s/n, Alecrim – Vila Velha – Espírito Santo; 

 

O Edital poderá ser obtido, na íntegra, na Sede do Hospital Evangélico de Vila Velha – Rua 
Vênus s/n, Alecrim – Vila Velha – Espírito Santo.  
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1 – PREÂMBULO 

 

1.1 – IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1.1 - A ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTESE, por meio da 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, instituída pela Diretoria Geral do Hospital Evangélico 
de Vila Velha, doravante denominada apenas CPL/HEVV, torna público que fará realizar licitação, 
na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por Item, sob a égide da Lei nº. 
10.520/2002 subsidiariamente pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, e Lei Complementar 
nº. 123, de 14 de Dezembro de 2006, Instrução Normativa - MARE nº. 05/95, art. 3º da Lei 
8.248/91, regulamentado pelo Decreto 1070/94, art. 4º da Lei 8.248/91 e art. 3º do Decreto 
3.693/2000, por este Edital e seus Anexos em sessão pública às 09:00 horas do dia 04/01/2018, 
na sala de reuniões do Núcleo Administrativo deste hospital, na Rua Vênus, s/n, Alecrim – Vila 
Velha – Espírito Santo, onde serão recebidos CREDENCIAMENTO, OS ENVELOPES 
CONTENDO A PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO. 

 

1.1.2 - Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, os quais impeçam a realização da sessão 
pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora, ou em outro 
a ser definido. 

 

1.2 – OBJETO 

 

O presente Edital tem por objeto a aquisição de veículo, tipo Van zero Km, para o Hospital 
Evangélico de Vila Velha, conforme especificações e quantidades constantes no anexo I, parte 
integrante deste edital. O veículo deverá ser entregue, deixado em funcionamento e garantido por 
um período mínimo de 12meses, sem limite de quilometragem. 

 

1.3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

1.3.1 - A despesa decorrente dos serviços objeto desta licitação correrá à conta de subvenções 
sociais, por meio de emendas parlamentares, conforme o seguinte convênio firmado entre a 
AEBES – Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense e a SESA - Secretaria de Estado 
da Saúde: 

 

● Convênio nº.9034/2017 (processo nº. 77179846). 

 

A dotação orçamentária para o exercício de 2017 para estas despesas é: 

 

 Veículo de uso: 
o Código contábil: 1.4.03.01.4.0001 
o Ficha: 947 
 

1.4 – CONDIÇÕES PRELIMINARES 

 



 
1.4.1 – É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM 
FOTO (CÓPIA AUTENTICADA) DO ESTATUTÁRIO LEGAL OU REPRESENTANTE LEGAL 
QUE IRÁ PARTICIPAR DO PREGÃO. 

 

1.4.2 – Não será permitida a participação de um mesmo representante para mais de uma licitante, 
exceto quando não houver incompatibilidade entre os itens. 

 

1.4.3 - A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das condições 
deste Edital, sujeitando a licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93 e suas 
alterações, combinado com o art. 14 do Decreto nº. 3.555/2000. 

 

1.4.4 – Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do 
prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos 
trabalhos, renunciando à apresentação de novas propostas e à interposição de recurso. 

 

1.4.4.1 – Caso o licitante não se faça presente deverá remeter, em envelope distinto, a declaração 
de ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, constante no Anexo III.  

 

1.4.4.3 – O fornecedor que se enquadrar como micro empresa ou empresa de pequeno 
porte, deverá inserir no envelope de CREDENCIAMENTO, o Anexo VII devidamente 
preenchido, juntamente com o demonstrativo de resultado do último exercício, original ou 
em cópia autenticada. 

 

1.4.5. - Conhecer todas as condições estipuladas no presente Edital e apresentar os documentos 
e propostas nele exigidos. 

 

1.4.6 - Não poderão participar da presente licitação as empresas das quais funcionários do HEVV 
sejam gerente, acionista, controlador, responsável técnico ou subcontratado. 

 

1.4.7 - A participação nesta licitação implica o reconhecimento pela licitante de que conhece, 
atende e se submetem a todas as cláusulas e condições do presente Edital, bem como as 
disposições contidas nas Leis Federais nº. 8.666/1993, 10.520/2002 e Decreto nº. 3.555/2000; 

 

1.4.8 – Fica vedada a participação direta ou indiretamente nesta licitação de: 

 

1.4.8.1 – Pessoa física; 

 

1.4.8.2 – Empresas declaradas inidôneas por ato do poder público; 

 

1.4.8.3 – Empresas suspensas de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, 
Estadual e Municipal; 

 

1.4.8.4 – Empresas em processo de concordata, falência ou insolvência civil; 

 

1.4.8.5 – Empresas reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 



 
1.4.8.6 – Empresas enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº. 8.666/93; 

 

1.5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
 
1.5.1 - O credenciamento será da seguinte forma: 
 
a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser 
apresentada em vias originais ou cópias autenticadas: 

 

a.1) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em se tratando de sociedade 
comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores; 
 
a.2) No caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria 
em exercício; 
 
a.3) Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de 
autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 
em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 
 
b) se representante legal, deverá apresentar em vias originais ou cópias autenticadas: 

 
b.1) Estatuto ou Contrato Social em Vigor, Instrumento público ou particular de procuração, este 
com a firma do outorgante devidamente reconhecida, em que conste o nome da empresa 
outorgante, bem como de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, 
também, o nome do outorgado, constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar lance(s) 
em licitação pública; ou; 
 
b.2) Estatuto ou Contrato Social em Vigor, termo de credenciamento (conforme modelo no Anexo I 
deste edital) outorgados pelos representantes legais do licitante com a firma do outorgante 
devidamente reconhecida, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação 
de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 
 

b.3) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; Em caso de instrumento 
particular de procuração ou termo de credenciamento, deverá ser acompanhado do ato de 
investidura, do outorgante como dirigente da empresa. 

 
c) se empresa individual, deverá apresentar:  

 
c.1) O registro comercial, devidamente registrado. 
 
1.5.2 - Caso o contrato social ou estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o 
documento para os fins deste procedimento licitatório. 

 



 
1.5.3 - Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é 
obrigatório à presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas 
referentes à licitação. 

 

1.5.4 – OS ANEXOS III, IV, V DEVERÃO TODOS SER COLOCADOS JUNTO AO 
CREDENCIAMENTO. 

 
1.6 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
 
1.6.1 - Para participação no certame, o licitante deverá apresentar a sua proposta de preço e 
documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, sobrescritos com 
os dizeres abaixo indicados, além da razão social e endereço completo atualizado: 
 
1.6.2 - Endereço do Evangélico: Rua Vênus, s/n, Bairro Alecrim – Vila Velha – Espírito Santo – 
CEP: 29.118-060; 
 

HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2017 
ENVELOPE Nº. 01 - PROPOSTA COMERCIAL 
LICITANTE: 
CNPJ 

 

HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2017 
ENVELOPE Nº. 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
LICITANTE: 
CNPJ- 

 

2 – DA LICITAÇÃO 

 

2.1 – DA PROPOSTA COMERCIAL 

2.1.1 - A proposta deverá estar redigida em língua portuguesa, sem emendas, entrelinhas ou 
rasuras que comprometam a sua essência e preencher os seguintes requisitos: 

 

a) Estar impresso em papel timbrado ou equivalente da licitante, que contenha o 
número do CNPJ em todas as vias. No caso em que a proposta não seja 
apresentada em papel timbrado, será exigido o carimbo do CNPJ em todas as vias; 

 

b) Ser datada, assinada à última página e rubricada nas demais folhas pela licitante; 

 

c) Conter as especificações do item oferecido de forma clara, acompanhada de 
folders originais e outros elementos que permitam facilitar o julgamento; 

 

d) Discriminar em algarismo e por extenso, o preço ofertado em moeda nacional com 
no máximo duas casas decimais após a vírgula; no caso de divergência entre a 
discriminação do preço escrito em algarismos e aquela expressa por extenso, será 
considerada, exclusivamente, a importância escrita por extenso. 



 
 

e) Indicar o número deste Pregão, bem como o dia e hora de sua realização; 

 

f) declaração de que a proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias 
corridos, contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme 
art.64, § 3º, da Lei nº. 8.666/93 e art. 6º da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002; 

 

g) Indicar os números do Banco, Agência e Conta Corrente onde será depositado os 
pagamentos das obrigações pactuadas; 

 

h) Deverão, ainda, contar da proposta de preços: marca e modelo. 

 

i) Prazo de garantia dos veículos deve ser de 12 (meses), sem limite de 
quilometragem. O prazo de garantia da transformação e dos equipamentos deverá 
ser o mesmo, ou seja, 12 (meses), a contar da data da entrega do veículo (caso 
tenha alguma transformação). 

 

j) Deverá ser fornecida assistência técnica em todo estado do Espírito Santo no 
período de garantia do veículo. 

  

k) Declarar expressamente que nos preços propostos estão incluídas quaisquer 
vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações 
previdenciárias, fiscais, comerciais, trabalhistas, tarifas, seguros, frete, 
responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir 
sobre o objeto desta licitação. 

 

l) O Veículo deverá ser equipado com todos os itens de segurança obrigatórios 
exigidos pelo Denatran.  

 

m) Prazo máximo de entrega 60 (sessenta) dias corridos, a partir da data da 
assinatura do contrato de fornecimento. 

 

u) Condições de pagamento: apresentação de nota fiscal e entrega do produto e 
conferência e o pagamento será efetuado no máximo em 10 (dez) dias. 

 

2.1.2 - As propostas comerciais serão abertas pelo Pregoeiro, em ato público, no dia, horário e 
local estabelecidos no preâmbulo deste Edital; 

 

2.1.3 – Só poderão participar da fase de lances, os fornecedores que apresentarem no seu 
ato FOLDERS originais dos mesmos. 

 

2.2 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 

 

2.2.1 – Serão classificadas pelo Pregoeiro as licitantes que apresentarem propostas com menor 
preço e as demais licitantes que apresentarem propostas com preços até 10% (dez por cento) 
superior àquela de menor preço. 

 



 
2.2.1.1 – Caso não seja verificado, no mínimo, 3 (três) propostas escritas nas condições do item 
2.2.1, serão classificadas as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três propostas. 

 

2.2.2 – Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos 
proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 
decrescentes. 

 

2.2.2.1 – Os lances deverão ser formulados a partir da menor proposta apresentada para os itens 
constantes no Anexo I, parte integrante do presente edital. 

 

2.2.3 - O pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, 
em ordem decrescente de valor. 

 

2.2.4 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará 
exclusão da licitante da etapa competitiva de lances verbais e na manutenção do último preço 
apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

 

2.2.5 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e as especificações técnicas descritas no Anexo I. 

 

2.2.6 - Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, será assegurado, como 
critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e as empresas de 
pequeno porte, nos termos dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº. 123/2006. 

 

2.2.7 - Entende-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e pelas empresas de pequeno porte sejam superiores em até 5% (cinco por cento) 
à proposta mais bem classificada. 

 

2.2.8 - Para efeito do disposto no subitem 2.2.7, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 
forma: 

 

2.2.8.1 A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, será convocada 
para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de 
preclusão, situação em que será o objeto adjudicado em seu favor. 

 

2.2.8.2 - Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 
habilitação da Licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta que atenda ao Edital. 

 

2.2.8.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e pelas 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 2.2.7 deste 
Edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 

 



 
2.2.9 - Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem 2.2.6 deste Edital, os 
objetos licitados serão adjudicados em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

2.2.10 - A condição prevista no subitem 2.2.6 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou por empresa de pequeno porte. 

 

2.2.11 - O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados pela 
primeira classificada comparando com o valor estimado para a contratação, conforme definido 
neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito. 

 

2.2.12 - Para fins de julgamento das propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, respeitando o 
Anexo I, levarão em conta o critério de menor preço (sendo vencedor aquele que apresentar, após 
os procedimentos previstos neste Edital, o menor PREÇO/LANCE), respeitadas as especificações 
técnicas descritas no Anexo I. 

 

2.2.13 - Caso a proposta de menor preço não seja aceitável será desclassificada e o Pregoeiro 
examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 
válida. 

 

2.2.14 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, 
sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento, ou ainda os manifestamente inexeqüíveis, comparados aos preços de mercado. 

 

2.2.15 – No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, o Pregoeiro convocará 
todas as licitantes para, no prazo de 8 (oito) dias úteis, apresentarem novas propostas 
escoimadas das causas de sua desclassificação. 

 

2.2.16 – No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas, adotar-se-ão os critérios 
definidos no parágrafo 2º, do art. 45º, da Lei nº. 8666/93, com as modificações decorrentes da 
Emenda Constitucional nº. 6 de 15.8.95. 

 

2.2.17 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital e seus Anexos. 

 

2.2.18 – Nas situações previstas nos itens 2.2.11 e 2.2.13 o pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

 

2.3 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
2.3.1 - Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea 9.2, deste subitem; 
 
2.3.2 - Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 
quando a atividade assim o exigir. 
 
 
 



 
 

2.4 – DA HABILITAÇÃO 

 

2.4.1 - Sendo aceitável a proposta de menor preço, será (ão) aberto(s) o(s) envelope(s) contendo 
a documentação de habilitação do(s) licitante(s) que a tiver(em) formulado, para confirmação das 
suas condições habilitatórias. 

 

2.4.1.1 - O envelope deverá conter os documentos abaixo relacionados: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

 

b) Certidão de inexistência de débitos para com o Sistema de Seguridade Social 
(CND/INSS) 

 

c) Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo 
de Serviço (FGTS); 

 

d) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual ou Municipal; 
 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante; 
 
f) Prova de regularidade junto à Secretaria de Fazenda Estadual; 
 
g) Prova de regularidade de Tributos e Contribuições Federais incluindo a Dívida 
Ativa da União; 

 

h) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida na sede do licitante, datada 
com no máximo 30 dias anteriores à abertura do certame; 

 

i) Alvará de funcionamento expedido pela sede do licitante; 

 

2.4.1.2 – Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou 
publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

2.4.1.5 - A documentação exigida neste Edital, para efeito de habilitação, não poderá conter 
rasuras, ressalvas, emendas, borrões e entrelinhas, sob pena de desclassificação do licitante.  

 

2.4.2 - Por força dos parágrafos 1º e 2º do art. 43 da Lei Complementar 123/06, as microempresas 
– ME e as empresas de pequeno porte – EPP que tenham interesse em participar deste pregão, 
na forma presencial, deverão observar: 

 

2.4.2.1 – No momento da oportuna fase de habilitação, caso o licitante vencedor da melhor 
proposta seja uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, deverá ser apresentada 
toda a documentação, nos termos do item 2.3 – Habilitação, deste edital, ainda que os 
documentos pertinentes à regularidade fiscal apresentem alguma restrição. 

 



 
2.4.2.2 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, o Proponente deverá 
regularizar a documentação no prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o mesmo for declarado vencedor do certame. 

 

2.4.2.3 – A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

2.4.2.4 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, 
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do pregão, até a decisão sobre a 
habilitação, mediante: 
 
2.4.2.5 - verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações; 
 
2.4.2.6 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 
 
2.4.2.7 – O Hospital Evangélico de Vila Velha não se responsabilizará pela eventual 
indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo 
essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a 
licitante será inabilitada.  
 
2.4.2.8 - O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do 
Pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir da homologação da licitação, devendo o licitante 
retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.  
 

2.5 – DA ADJUDICAÇÃO 

 

2.5.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a(s) licitante(s) será(ão) 
declarada(s) vencedora(as), sendo-lhe(s) adjudicado(s) o(s) objeto(s) do certame. 

 
2.5.2 - Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e 
examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, 
assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante 
declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente 
para que seja obtido preço melhor.  
 

2.5.3 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeiro proclamará a 
vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a 
intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, 
importará na decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata da Sessão à 
síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas as demais 
licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestar-se sobre as razões do recurso no prazo de 
03(três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista 
imediata do processo. 



 
 

2.6 – DA ENTREGA DO MATERIAL 

 

2.6.1 - A empresa vencedora deverá entregar os veículos em perfeito estado na sede do Hospital 
Evangélico de Vila Velha - ES, situado à Rua Vênus, s/n, Alecrim – Vila Velha – Espírito Santo, de 
Segunda a Sexta-feira das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min. 

 

2.6.2 – O prazo máximo de entrega dos veículos será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data de recebimento da Ordem de Compra com força de contrato.  

 

2.6.3 – A entrega dos materiais em desacordo com a especificação constante do Anexo I, 
parte integrante deste Edital, caso não seja possível a sua correção ou a substituição do 
produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, sujeitará a sua 
devolução e aplicação das sanções legais cabíveis.  

 

Sendo que todas as despesas referentes à devolução do produto correrão por conta do 
fornecedor. 

 

2.7 - DO CONTRATO 

 

2.7.1 – O Contrato, cuja minuta constitui o Anexo VII deste instrumento, especificará 
detalhadamente o objeto, o prazo e as condições para entrega, bem como a forma de pagamento 
do preço pactuado.  

 

2.7.2 – O Contrato deverá ser assinado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da convocação do licitante vencedor para tal finalidade. 

 

2.7.3 – Na hipótese da adjudicatária não comparecer para assinar o Contrato no prazo estipulado, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, será convocada a próxima licitante, na ordem de 
classificação para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 
colocada, nos termos do § 2º, do Art. 64, da Lei n. º 8.666/93.  

 

2.7 - DO REAJUSTAMENTO 

 

Os preços serão fixos e irreajustáveis, por um período de 60 (sessenta) dias, havendo após este 
prazo a possibilidade do reajustamento, de acordo com o art. 65, II alínea d da lei 8.666/93. 

 

2.8 - DO PAGAMENTO 

 

2.8.1 - O pagamento será efetuado após entrega do material, conferência da Nota Fiscal/Fatura 
emitida em duas vias e devido aceite, no prazo máximo de até 10 (dez) dias após a data do 
“Atesto” da Nota Fiscal/Fatura pela CPL/HEVV, em moeda corrente nacional, por meio de emissão 
de cheque para crédito em conta corrente da adjudicatária, de acordo com as condições 
constantes da proposta, e demais exigências administrativas em vigor. 

 

2.8.2 - A Nota Fiscal/Fatura deverá indicar os números da Conta Corrente, Agência e Banco, para 
a emissão da respectiva Ordem Bancária de Pagamento. 



 
 

2.8.3 – O pagamento poderá ser sustado pelo Hospital Evangélico de Vila Velha, caso ocorra 
inadimplemento das obrigações da Contratada para com o Hospital e/ou erros ou vícios na fatura, 
o que implicará na devolução do valor eventualmente pago. 

 

2.8.4 – Por atraso no pagamento das faturas, o Hospital Evangélico de Vila Velha ficará sujeito a 
atualização monetária do valor faturado, calculado desde o dia seguinte ao de seu vencimento, até 
a data de seu efetivo pagamento, segundo índices oficiais que estiverem em vigor, fixados pelo 
Governo Federal, observando-se as disposições do artigo 40, da Lei nº. 8.666/93. 

 

2.9 – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

 

2.9.1 - Após a divulgação do resultado final da licitação, a CPL/HEVV convocará a empresa 
vencedora para a retirada da Ordem de Compra. 

 

2.9.2 - Será considerado recusa formal: 

 

2.9.2.1 - a não entrega dos equipamentos objeto desta Licitação; e 

 

 2.9.2.2 - a entrega dos equipamentos em desacordo com o estipulado neste Edital. 

 

2.9.3 - A Contratante convocará as licitantes vencedoras para retirarem as Ordens de 
Fornecimento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de não o fazendo, decair do direito a 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93. 

 

2.9.4 - É facultado ao Hospital, quando a(s) convocada(s) não retirar(em) os instrumentos citados 
na alínea anterior, no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar a licitação 
independentemente do previsto no Artigo 81, da Lei n.º 8.666/93. 

 

2.9.5 - Dependendo da necessidade do Hospital Evangélico de Vila Velha, mediante formalização 
por escrito, a contratada fica obrigada a aceitar, na vigência do instrumento contratual e nas 
mesmas condições nele estabelecidas, os acréscimos ou supressões previstas nos termos do art. 
65, § 1º da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

2.9.6 - As licitantes responsabilizar-se-ão pelos encargos trabalhistas e previdenciários incidentes 
sobre a mão-de-obra e os encargos fiscais sobre os materiais porventura ajustados. 

 

2.10 - DAS PENALIDADES 

 

2.10.1 – A recusa injustificada do adjudicatário em retirar a Ordem de Compra ou em assinar o 
Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a comunicação por escrito do Hospital Evangélico 
de Vila Velha, caracterizará inexecução total do objeto da licitação, sujeitando às penalidades 
previstas no Art. 87 da Lei n.º 8.666/93 e, ainda, ao pagamento de multa compensatória, limitada a 
25% (vinte e cinco por cento) do valor total da Ordem de Fornecimento. 

 

2.10.2 - Sem prejuízo das sanções previstas no Art. 87, da Lei nº. 8.666/93 e do art. 14, do 



 
Decreto 3.555/2000, a licitante adjudicatária ficará sujeita às seguintes penalidades: 

 

a) advertência por escrito; 

 

b) multa de mora de 0,05% (cinco centésimo por cento) ao dia de atraso até o 5º 
(quinto) dia após a data fixada para execução dos serviços e 0,07% (sete centésimo 
por cento) ao dia de atraso, a partir do 6º (sexto) dia, calculada sobre o valor total da 
Ordem de Fornecimento; 

 

c) multa compensatória até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total da Ordem 
de Fornecimento, pela rescisão determinada por ato unilateral do Hospital Evangélico 
de Vila Velha, devido à inexecução parcial ou total das obrigações pactuadas, cujo 
recolhimento deverá ser efetuado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados 
da intimação do Hospital Evangélico de Vila Velha; 

 

d) Nos termos do artigo 7º da Lei nº. 10.520, de 17.07.2002, o licitante, sem prejuízo 
das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos impedido de licitar e contratar com a União, Distrito Federal ou Municípios, e 
descredenciado do Hospital Evangélico de Vila Velha, nos casos de: 
 
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 
d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
e) comportamento inidôneo; 
f) cometimento de fraude fiscal; 
g) fraudar a execução do contrato; 
h) falhar na execução do contrato. 

 

2.10.3 – Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução do serviço advier de 
caso fortuito ou motivo de força maior. 

 

2.11 – DOS RECURSOS 

 

2.11.1 - Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública do 
Pregão, terá ele o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.  

 

2.11.2 - Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 
(três) dias corridos para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término do 
prazo da recorrente. 

 

2.11.3 - A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são 
pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

 

2.11.4 - As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao 
Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital.  

 



 
2.11.5 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso.  

 

2.12 – DO FORO 

 

2.12.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Vila Velha, ES, para dirimir qualquer dúvida oriunda da 
execução deste instrumento, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

2.13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

2.13.1 - A participação na presente licitação implica aceitação plena e irretratável das normas e 
especificações que a integram, bem como na observância dos preceitos legais, regulamentares 
em vigor. 

 

2.13.2 - Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e será anulada por ilegalidade de 
ofício ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 

 

2.13.3 – Ocorrendo anulação ou revogação desta licitação, o Hospital Evangélico de Vila Velha 
providenciará a publicação no Diário Oficial da União, contando-se a partir do primeiro dia útil 
subseqüente o prazo para a solicitação de reconsideração. 

 

2.13.4 – O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões 
puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório. 

 

2.13.5 – Será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato público de abertura 
dos envelopes, a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e 
representantes credenciados presentes. 

 

2.13.6 - Os quantitativos poderão ainda ser alterados, observando-se os limites previstos no 
parágrafo 1º do Art. 65 da Lei nº. 8.666/93. 

 

2.13.7 - É facultado à licitante formular protestos consignando em atas dos trabalhos, para 
prevenir responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou para 
simplesmente manifestar qualquer intenção de modo formal. 

 

2.13.8 – O Pregoeiro e/ou Autoridade Superior, na forma do disposto no § 3º, do Art. 43, da Lei nº. 
8.666/93 se reserva o direito de promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo licitatório. 

 

2.13.9 – A licitação não implica proposta de contrato por parte do Hospital Evangélico de Vila 
Velha. Até a entrega da Ordem de Fornecimento ou assinatura do Contrato, poderá a licitante 
vencedora ser excluída da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis, se o Hospital Evangélico de Vila Velha tiver conhecimento de qualquer 
fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que 
desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa. 



 
 

2.13.10 – Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita dos 
recursos deverão ser apresentadas à Comissão Permanente de Licitação – CPL/HEVV, até 
dois dias úteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes, à Rua Vênus, s/n, 
Alecrim, Vila Velha - ES, no horário de 08h00min as 12h00min e das 13h00min às 17h00min, 
não sendo aceitas, em nenhuma hipótese, aquelas encaminhadas via e-mail para 
Fernanda.macedo@hevv.aebes.org.br ou licitacoes@hevv.aebes.org.br  

 

2.13.11 – Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 
quaisquer documentos relativos a esta licitação. 

 

 

Vila Velha, 13 de Dezembro de 2017. 

 

 

 

 

Cristóvão Marques Moura Júnior 

Pregoeiro 

 

 

 

 

Flávia Oliveira Rapozo 

Presidente CPL 
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ANEXO I 

 

 

QUANTIDADES E DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

 

Item Descrição Quant. Valor Unitário Valor Total 

01 
VEÍCULO TIPO VAN 1. 0 (zero) km, ano/modelo de fabricação igual ou 
posteriores à data de pedido (Nota de empenho). 2. Capacidade mínima 
para 16 pessoas; 3. Cor branca; 4. Mínimo de 4 portas, sendo 2 dianteiras, 
uma deslizante lateral (lado do passageiro) e uma traseira; 5. Teto: alto; 6. 
Bagageiro interno e externo; 7. poltronas estofadas e reclináveis; 8. Motor 
turbodiesel, potência mínima de 125 cv; 9. Câmbio: manual, 05 marchas à 
frente e uma à ré; 10. Tanque de combustível: mínimo 75 l; 11. Freio a 
disco nas quatro rodas; 12. Faróis de neblina; 13. Cintos de segurança 
com três pontos para motorista e acompanhante lateral e de no mínimo 
dois; pontos (sub-abdominal) para os demais passageiros; 14. Luz de freio 
elevada (break light); 15. Seta de indicação de direção na lateral ou no 
retrovisor do veículo; 16. Tacógrafo digital de bobina entregue lacrado e 
homologado; 17. Faixas reflexivas instaladas de acordo com a legislação 
de trânsito; 18. Direção elétrica e/ou hidráulica; 19. Ar-condicionado central 

01 

139.000,00 139.000,00 

TOTAL 139.000,00 

Valor Máximo para o Veículo R$ 139.000,00 (Cento e trinta e nove mil reais)  

 

1 – Serão avaliadas as marcas de todos os produtos, por profissional competente; 

 

2 – A empresa receberá através de fax, e-mail, ou pessoalmente esta Ordem de compra, e 
terá um prazo de 60 (sessenta) dias corridos para efetuar a entrega dos materiais 
constantes da Ordem de Compra.  

 

3 - Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, deverão ser 
apresentados em cópias autenticadas por tabelião; 

 

4 – CONDIÇÕES ESPECIAIS: 

 

4.1 - São obrigações da contratada: 

 

4.1.1 – Entregar o veículo todo equipado conforme especificações citadas acima, no Hospital 
Evangélico de Vila Velha; 

 

4.1.2 - Prestar assistência conforme a garantia prevista de 12 (doze) meses sem limite de 
quilometragem para o veículo, bem como a mesma garantia para os demais produtos que 
compõem o veículo.  

 



 
4.1.3 - Ser responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado. 

 

4.1.4 - Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO II 

 

 

CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

Através do presente, credenciamos o(a) Sr(a). 
__________________________________, portador(a) da Cédula de Identidade com RG n.º 
_____________________________, a participar da Licitação instaurada pelo Hospital Evangélico 
de Vila Velha, na modalidade de Pregão n.º 001/2017, na qualidade de REPRESENTANTE 
LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa 
__________________________________________, CNPJ/MF n.º 
__________________________, bem como formular propostas e praticar todos os atos inerentes 
ao certame.  

 

 

 

 

____________________________, em ____ de ______________ de 2017. 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Nome do dirigente da empresa 

Assinatura do dirigente da empresa 

(firma reconhecida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO III 

 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS PARA 
PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO N.º 001/2017 DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA 

 

 

 

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela 
Empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º 
_______________________________________ declara, sob as penas da lei, principalmente a 
disposta no art. 7º da Lei n.º 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias 
previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei n.º 10.520/02. 

 

 

 

 

 

 

____________________________, em ____ de ______________ de 2017. 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Nome do dirigente da empresa 

Assinatura do dirigente da empresa 

(firma reconhecida)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO IV  

 

 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE EDITAL E ANEXOS 

 

 

 

EMPRESA: 

CNPJ: 

TELEFAX: 

EMAIL: 

 

 

Declaramos que recebemos o edital, os anexos, as informações necessárias 
e que tomamos conhecimento de todas as condições para o fornecimento dos itens licitados no 
Pregão Presencial nº. 001/2017 da Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense / 
Comissão Permanente de Licitação do Hospital Evangélico de Vila Velha. 

 

 

 

 

 

Vila Velha, _________ de _______________________ de 2017. 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Representante do Declarante 

 

RG: ________________________ 

 

CPF: _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, QUE NÃO EMPREGA MENOR 
SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ E DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. 

 

(nome da empresa), CNPJ n.º....., sediada (endereço completo), declara, sob 
as penas da lei, que até esta data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e contratação 
no processo licitatório de Pregão Presencial n.º 001/2017, promovido pelo Hospital Evangélico de 
Vila Velha, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Declaramos ainda que cumprimos com o disposto no inciso XXXIII do artigo 
7º da Constituição Federal, ou seja, não temos em nosso quadro de empregados menores de 18 
(dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) 
anos, executando qualquer espécie de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos. 

 

A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima durante a 
vigência do contrato acarretará a rescisão deste. 

 

Declara ainda que, sob as penas da Lei não foi declarada INIDÔNEA, para 
licitar ou contratar com qualquer entidade pública ou particular e que se submete às condições do 
edital em todas as suas fases. 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 

 

 

 

Vila Velha, _________ de _______________________ de 2017. 

 

 

 

 

                                                ____________________________ 

Representante do Declarante 

 

RG: ________________________ 

 

CPF: _______________________ 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO VI 

 

MINUTA DE CONTRATO – PP 001/2017 

 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AEBES - HOSPITAL 
EVANGÉLICO DE VILA VELHA E A EMPRESA  

 

CONTRATANTE: AEBES – HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede na Rua Vênus, s/n.º, Alecrim, Vila Velha – Espírito Santo, inscrita no CNPJ sob 
o n.º 28.127.926/0001-61, representada neste ato pelo seu Presidente, Sr.  Ruy Carlos Mattos 
Griffo, brasileiro, casado, bancário aposentado, portador do CPF n.º. 047.090.987-00, RG n.º 
114.813-SSP-ES, residente e domiciliado na Rodovia do Sol, n.º 186, Itaparica, Vila Velha – 
Espírito Santo 
CONTRATADA:......................................................................................................................, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede na 
..............................................................................................., inscrita no CNPJ sob o n.º 
............................................., representada neste ato pelo seu ...................., Sr. 
................................................................................, ajustam o presente contrato de conformidade 
com o que consta no Pregão Presencial n.º 001/2017 os, na Lei n.º 10.520/2002, Medida 
Provisória  n.º 2.182/2001 com suas reedições, e no Decreto n.º 3.555/2000, subsidiada pela Lei 
n.º 8.666/93 e alterações, e Decreto Lei 123/2006, mediante as Cláusulas e condições seguintes: 
bem como nas demais legislações que regulam a matéria, passando o Termo de Referência e a 
proposta da CONTRATADA, independentemente de sua transcrição, a fazer parte integrante e 
complementar deste Instrumento, que será regido de acordo com as cláusulas seguintes: 

 

1- CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O presente Edital tem por objeto a aquisição de veículos de transporte e carga utilitário 0 
KM, para o Hospital Evangélico de Vila Velha, conforme especificações e quantidades constantes 
no anexo I, parte integrante do Edital PP-001/2017. O veículo deverá ser entregue e conferido por 
profissional competente nas dependências do Hospital Evangélico de Vila Velha e garantida por 
um período mínimo de 12 meses. 

 

2- CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE ENTREGA 

 

O prazo máximo de entrega dos equipamentos será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data de recebimento da Ordem de Compra com força de contrato.  

 

3- CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

3.1 - Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos 
equipamentos sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando as falhas detectadas e 
comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas por parte daquela; e, 



 
 

3.2 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com o prazo estabelecido neste Contrato. 

 

4- CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

4.1 - São obrigações da contratada: 

 

4.1.1 – Entregar o veículo todo equipado conforme especificações citadas, no anexo I do edital. 

 

4.1.2 - Prestar assistência conforme a garantia prevista de 12 (doze) meses sem limite de 
quilometragem para o veículo, bem como a mesma garantia para os demais produtos que 
compõem o veículo.  

 

4.1.3 - Ser responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado. 

 

4.1.4 - Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

5- CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO 

 

5.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento do objeto deste Contrato, o 
valor total de R$ ________ (valor por extenso).  

 

6 - CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

6.1 - O material deverá ser entregue de uma só vez, no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias 
corridos contados da data de recebimento da Ordem de Compra, devendo ser entregue no 
Hospital Evangélico de Vila Velha, situado na Rua Vênus s/nº Alecrim, Vila Velha – ES. 

 

6.2 – Para efeito de verificação da conformidade ou não do material fornecido com as 
especificações constantes do anexo I do edital PP-001/2017, o HEVV deverá ter o prazo de 03 
(três) dias úteis, contados da data da entrega, oportunidade em que o aceitará, atestando a 
respectiva Nota Fiscal, ou o rejeitará, na hipótese de desconformidade que não atenda as 
necessidades do Hospital Evangélico de Vila Velha. 

 

7- CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

7.1 - O pagamento será efetuado após entrega do material, conferência da Nota Fiscal/Fatura 
emitida em duas vias e devido aceite, no prazo máximo de até 10 (dez) dias após a data do 
“Atesto” da Nota Fiscal/Fatura pela CPL/HEVV, em moeda corrente nacional, por meio de Ordem 
bancária, para crédito em conta corrente da adjudicatária, de acordo com as condições constantes 
da proposta, e demais exigências administrativas em vigor. 

 



 
7.2 - A Nota Fiscal/Fatura deverá indicar o número da Ordem de Compra correspondente, os 
números da conta corrente, Agência e Banco, para emissão da respectiva Ordem Bancária de 
pagamento.  

 

7.3 - O pagamento poderá ser sustado pelo Hospital Evangélico de Vila Velha, caso ocorra 
inadimplemento das obrigações da Contratada para com o Hospital e/ou erros ou vícios na fatura, 
o que implicará na devolução do valor eventualmente pago. 

 

7.4 - Por atraso no pagamento das faturas, o Hospital Evangélico de Vila Velha ficará sujeito à 
atualização monetária do valor faturado, calculado desde o dia seguinte ao de seu vencimento, até 
a data de seu efetivo pagamento, segundo índices oficiais que estiverem em vigor, fixados pelo 
Governo Federal, observando-se as disposições do artigo 40, da Lei nº. 8.666/93. 

 

8- CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

A despesa decorrente dos serviços objeto desta licitação correrá à conta de subvenções sociais, 
por meio de emendas parlamentares, conforme os seguintes convênios firmados entre a AEBES e 
a Secretaria Estadual de Saúde: 

 

● Convênio nº. 9034/2017 (processo nº. 77179846) 

 

 Veículo de uso: 
o Código contábil: 1.4.03.01.4.0001 
o Ficha: 947 

 

9- CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA DO PRAZO 

 

O prazo deste contrato será de 12 meses, iniciando sua vigência na data de sua assinatura. 

 

10- DA GARANTIA DO PRODUTO: 

 

Todos os produtos constantes no anexo I deste edital deverão ter garantia mínima de 12 meses, 
dada pelo fabricante e/ou revendedor. 

 

11- CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

11.1 - A fiscalização estará a cargo de um funcionário designado pela CPL/HEVV, visando o fiel 
cumprimento do Contrato, consoante o disposto no art. 67, da lei nº. 8.666/93; 

 

11.2 - Quaisquer exigências da fiscalização deverão ser prontamente atendidas pela 
CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 

 

 

 

 

 



 
 

12- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES 

 

12.1 - Este Contrato somente sofrerá alterações ante circunstâncias de fatos supervenientes, 
consoante disposições do Art. 65, da Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações posteriores, por meio 
de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente e publicado no Diário Oficial da União.  

 

13- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

13.1 – A recusa injustificada do adjudicatário em retirar a Ordem de Compra ou em assinar o 
Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a comunicação por escrito do Hospital Evangélico 
de Vila Velha, caracterizará inexecução total do objeto da licitação, sujeitando às penalidades 
previstas no Art. 87 da Lei n.º 8.666/93 e, ainda, ao pagamento de multa compensatória, limitada a 
25% (vinte e cinco por cento) do valor total da Ordem de Fornecimento. 

 

13.2 - Sem prejuízo das sanções previstas no Art. 87, da Lei nº. 8.666/93 e do art. 14, do Decreto 
3.555/2000, a licitante adjudicatária ficará sujeita às seguintes penalidades: 

 

a) advertência por escrito; 

 

b) multa de mora de 0,05% (cinco centésimo por cento) ao dia de atraso até o 5º 
(quinto) dia após a data fixada para execução dos serviços e 0,07% (sete centésimo 
por cento) ao dia de atraso, a partir do 6º (sexto) dia, calculada sobre o valor total da 
Ordem de Fornecimento; 

 

c) multa compensatória até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total da Ordem 
de Fornecimento, pela rescisão determinada por ato unilateral do Hospital Evangélico 
de Vila Velha, devido a inexecução parcial ou total das obrigações pactuadas, cujo 
recolhimento deverá ser efetuado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados 
da intimação do Hospital Evangélico de Vila Velha; 

 

13.3 – Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução do serviço advier de 
caso fortuito ou motivo de força maior. 

 

14- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

14.1 - Este Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do Hospital Evangélico de Vila Velha, 
pela inexecução total ou parcial de suas Cláusulas e condições, sem que caiba ao CONTRATADO 
direito a indenizações de qualquer espécie, com as conseqüências contratuais e as previstas em 
Lei ou Regulamento, nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei 8.666/93. 

 

15- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

 

15.1 - Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão 
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, demais regulamentos e normas administrativas federais que fazem parte 
integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições. 



 
 

16- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

 

16.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste contrato no Diário Oficial do 
Estado do Espírito Santo, conforme dispõe a legislação vigente. 

 

17- CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

 

17.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Vila Velha, ES, para dirimirem eventuais 
questionamentos que surgirem do presente Contrato, abrindo mão de qualquer outro Foro, por 
mais privilegiado que seja. 

 

17.2 - E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 
igual teor, forma e igual distribuição para que produza seus efeitos legais. 

 

 

Vila Velha/ES, ____ de __________________________ de 2017.  

 

 

______________________________________________ 

AEBES - HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA 

 

 

______________________________________________ 

(Empresa contratada) 

 

TESTEMUNHAS: 

  

_____________________________________CPF 

 

_____________________________________CPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO VII 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 
123, DE 2006. 

 

 

(Razão social da Licitante).................................................., inscrita no CNPJ 
sob o n.º..............................., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. (a) 
.........................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ...................................., e CPF 
n.º ..............................................., DECLARA, para fins do disposto no subitem 2.3 do edital do 
Pregão Presencial n.º 001/2017, 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 14/12/2006. 

 

Declara ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do 
parágrafo 4 do art. 3 da Lei complementar supracitada.  

 

 

 

(local), _________ de ___________________________ de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Representante do Declarante 

 

RG: ________________________ 

 

CPF: _______________________ 

 
 
 
 

 


