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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 - ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS/MATERIAIS 
 
1.1. - O Município de São Felix do Araguaia, Estado de Mato Grosso pretende registrar os 
preços com base na Lei nº. 8.666/1993 na Lei nº. 10.520/2002, e nas demais normas legais e 
regulamentares pertinentes ou outras que vierem a substituí-las, para a Aquisição de UMA (01) 
AMBULANCIA MODULO BASICO – TIPO A - SIMPLES REMOÇAO; 0 km, conforme 
especificações, quantidades e rotinas descritas neste Termo de Referência. 
 
2 – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO, SUA NATUREZA E 
VIGÊNCIA. 
 
2.1 - Como rege a Lei n°. 8.666/93, a Futura e Eventual Aquisição de um Veículo, tipo pick up 
camionete, adaptada para Ambulância módulo básico – Tipo A - simples remoção, para atender 
a Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Félix do Araguaia. Veículo a ser adquirido 
com Recursos de Emenda Parlamentar Estadual nº 462/2021, conforme protocolo da Secretaria 
Estadual de Saúde sob nº 524340/2021, na data 11/11/2021, Termo de Compromisso nº 
352/2021 no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), resolução CIB/MT nº 
139/2015 e Portaria nº 078/2021/GBSES, e a ser complementado com recursos próprios do 
município da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações, quantidades e rotinas 
descritas neste Termo de Referência, não têm natureza continuada, sendo necessária a 
realização de procedimento licitatório sempre que necessário. 
2.2 - A aquisição desse veículo é para manter as condições adequadas das atividades da 
Secretaria de Saúde no transporte de paciente no distrito de Espigão do Leste; 
2.3 - A Presente contratação não é de natureza continuada. 
2.4 - A vigência contratual é de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura da Ata de 
Registro de Preço. 
2.5 - O fornecedor está obrigado a entregar o objeto licitado (ambulância tipo Pick UP 4x4) no 
Município de São Felix do Araguaia - MT, em até de 90 (noventa) dias da ordem de 
fornecimento. 
2.6 - Correrão por conta da Empresa CONTRATADA todas as despesas como: seguros, 
emplacamento, frete, transporte, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários dos 
funcionários, materiais e outros decorrentes da entrega do objeto. 
2.7 – Nota Fiscal emitida diretamente ao órgão adquirente e deverá conter o número e 
informações relevantes da Resolução CIB em campo apropriado. 
2.8 - Todos os documentos referentes ao veículo deverão ser emitidos para o Município, 
conforme instruções da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
3 – REQUISITOS OBRIGATÓRIOS AOS LICITANTES, (no que couber). 
 
3.1 – Obediência a Lei Ferrari nº 6.729/1979 e Convênio ICMS n0º 64/2006, de 07/07/2006. 
3.2 – Primeiro emplacamento em nome do órgão adquirente. 
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4 – OBJETO E QUANTIDADES ESTIMADAS. 
 
4.1 - A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preço para a Futura e Eventual 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM, TIPO PICK UP CAMINHONETE, ADAPTADA PARA 
AMBULANCIA MÓDULO BÁSICO – TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO, DESTINADO À 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO 
FELIX DO ARAGUAIA – MT, ADQUIRIDO COM RECURSOS DE EMENDA 
PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 462/2021, TERMO DE COMPROMISSO Nº 352/2021, 
RESOLUÇÃO Nº 28/CMS/2021 E RECURSOS PROPRIOS, para a Secretaria Municipal de 
Saúde da Prefeitura de São Felix do Araguaia - MT, conforme segue: 

 

ITEM QUANT UNID. 
ESPECIFICAÇÕES DO 

EQUIPAMENTO E BENS 

 

VALOR UNIT. 

 
VALOR TOTAL COD. TCE 

1 1 UNID 

VEÍCULO TIPO CAMIONETE PICK UP 
CABINE SIMPLES, TRAÇÃO 4X4 A 
DIESEL, ZERO QUILÔMETROS, 
adaptada para Ambulância de 
Transporte (Tipo A), implementado 
com capota de fibra adaptado com 
portas traseiras. Com capacidade 
mínima de carga 1.000 kg motor; 
motorização mínima de 2.8 a diesel; 
com todos os equipamentos de série 
não especificados e exigidos pelo 
Contran; capacidade volumétrica 
não inferior a 5,5 metros cúbicos no 
total. Sistema elétrico: original do 
veículo, c/ montagem de bateria 
adicional min. 100 a. Independente 
da potência necessária do alternador 
não será admitido alternadores 
menores que 120 a. Inversor de 
corrente continua (12 v) p/ 
alternada (110v) c/ capacidade min. 
De 1.000w de potência máxima 
continua, c/ onda senoidal pura. 
Painel elétrico interno min. De uma 
régua integrada c/ no mínimo 04 
tomadas, sendo 02 tripolares (2p+t) 
de 110 vca e 02 p/ 12v (potência 
máxima de 120w) interruptores c/ 
teclas do tipo iluminadas; iluminação 
natural e artificial. Sinalizador frontal 
secundário: barra linear frontal o 
veículo semi embutido no defletor 
frontal, 02 sinalizadores a led em 
cada lado da carenagem frontal da 
ambulância na cor vermelha c/ de 
1,0a por sinalizador 02 sinalizadores 
na parte traseira na cor vermelha, c/ 
frequência mín de 90 flashes por 
minuto operando mesmo com as 
portas traseiras abertas e permitindo 
a visualização da sinalização de 
emergência no trânsito, quando 
acionado, c/ lente injetada de 
policarbonato, resistente a impactos 

R$ 311.226,67 
 

R$ 311.226,67 
 

00034563 

UF 

cód.: 1) 
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e descolorização c/ tratamento 
uv.fornece laudo que comprove o 
atendimento às normas sae j575 e 
sae j595 (society of automotive 
engineers), no que se refere aos 
ensaios contra vibração, umidade, 
poeira, corrosão , deformação e 
17/01/2019 19(59 página 1 de 2 
traseiros. sinalização acústica c/ 
amplificador de potência mín de 100 
w rms @13,8 vcc, mín de 03 tons 
distintos, sistema de megafone c/ 
ajuste de ganho e pressão sonora a 
01 metro no mín 100 db @13,8 vcc; 
fornece laudo que comprove o 
atendimento à norma sae j1849 
(society of automotive engineers), 
no que se refere a requisitos e 
diretrizes nos sistemas de sirenes 
eletrônicas c/ um único autofalante; 
sist. Fixo de oxigênio. Ventilação do 
veículo proporcionada por janelas e 
ar condicionado. Compartimento do 
motorista c/ o sist. Original do 
fabricante do chassi ou homologado 
pela fábrica p/ ar condicionado, 
ventilação, aquecedor e 
desembaçador/ o compartimento do 
paciente original do fabricante do 
chassi ou homologado pela fábrica 
um sist. De ar condicionado e 
ventilação conforme o item 5.12 da 
nbr 14.561. Capacidade térmica do 
sist. De ar condicionado do 
compartimento traseiro c/ no mín 
30.000 btus. cadeira do médico 
retrátil ao lado da cabeceira da 
maca.no salão de atendimento, 
paralelamente à maca, um banco 
lateral escamoteável, tipo baú. Maca 
retrátil ou bi-
articulada,confeccionada em 
duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de 
comprimento, c/ sist. De elevação 
do tronco do paciente em pelo 
menos 45 graus e colchonete, 
Suporte para Fixação de um cilindro 
de oxigênio com capacidade de 1 
m³ e 7 litros; régua de Oxigênio de 
03 pontas com 
fluxometro/aspirador/umidificador; 
rede de oxigênio com válvula e 
monômetro em local de fácil 
visualização; .apresentar autorização 
de funcionamento de empresa (afe) 
do fabricante, bem como, registro 
ou cadastramento dos produtos na 
Anvisa; garantia de 24 meses. 
Ensaio atendendo à norma abnt nbr 
14561/2000 e amd standard 004, 
feito por laboratório credenciado. 
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Design interno: dimensiona o 
espaço interno da ambulância, 
visando posicionar, de forma 
acessível e prática, a maca, bancos, 
equipamentos e aparelhos a serem 
utilizados no atendimento às 
vítimas. Pega-mão ou balaústre 
vertical, junto a porta traseira 
direita, p/ auxiliar no embarque, c/ 
acabamento na cor amarela. 
Armário lado esquerdo da viatura 
tipo bancada p/ acomodação de 
equipamentos, p/ apoio de 
equipamentos e medicamentos; 
fornecimento de vinil adesivo p/ 
grafismo do veículo, composto por 
(cruz da vida e sus) e palavra 
(ambulância) no capô, laterais e 
vidros traseiros. (02-26-00262). 
Garantia de fábrica do veículo de 05 
anos. 
 
IGUAL, SUPERIOR OU SIMILAR. 

 
4.2 - Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no Sistema 
e as constantes deste edital prevalecerão as últimas. 

 
5 - ESTIMATIVA DE DESPESA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 
 
5.1 - Com base em informações obtidas para a média do preço praticado e nos orçamentos de 
empresas do ramo, verificou-se que o valor total estimado dos serviços, objeto do presente 
Edital é de: R$ 311.226,67 (trezentos e onze mil, duzentos e vinte e seis reais e 
sessenta e sete centavos). 
5.2 - O pagamento efetuar-se-á por intermédio de transferência em conta bancária da 
contratada. 
5.3 - No que se refere ao valor estimado de consumo deste Município, as despesas decorrentes 
do presente processo licitatório correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
 

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Saúde. 
Unidade: 02 – Fundo Municipal de Saúde. 
Projeto Atividade: 1078 – Aquisição de Ambulâncias p/ Unidades de Saúdes; 
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente; 
Despesa: 209; 
Despesa: 210; 
Despesa: 211; 

 
6 – LOCAL DE ENTREGA. 
 
6.1 – O local de entrega do VEICULO deverá ser na Secretária Municipal de Saúde no Município 
de São Félix do Araguaia, no horário das 08h00min as 12h00min da 13h00min às 17h00min, 
nos dias úteis, ou no local constante da ordem de compra. 
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7 – RECEBIMENTO DOS MATERIAS.  
 
7.1 – A entrega do veiculo será recebida, conferida, acompanhada e fiscalizada por servidor da 
Secretaria Municipal de Saúde, que deverá atestar os documentos da despesa, quando 
comprovada a fiel e correta entrega para fins de pagamento; 
7.2 – A presença da fiscalização da Administração não elide nem diminui a responsabilidade da 
contratada; 
7.3 – Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer material que não 
esteja de acordo com as exigências e especificações recomendadas. 
 
8 – RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR. 
 
8.1 – Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas,  
8.2 – Responsabilizar-se pela correção imediata dos problemas porventura ocorridos por falhas 
provocadas na execução do objeto do presente contrato; 
8.3 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 
presente licitação; 
8.4 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
8.5 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 
8.6 – Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, impostos, taxas, encargos trabalhistas, 
previdenciários, seguros e fretes – carrego e descarrego decorrentes do fornecimento do 
veiculo/ materiais, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia – 
MT; 
8.7 – Fornecer o veiculo/materiais, objeto de contrato, de acordo com a sua proposta de preço, 
independentemente de sua transcrição, sob as penas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores; 
8.8 – Responsabilizar-se pela fiel entrega dos materiais no prazo estabelecido neste Termo de 
Referência; 
8.9- A CONTRATADA é o único responsável em qualquer caso, por danos e prejuízos que 
eventualmente possam causar a terceiros, em decorrência da execução do objeto deste 
contrato, sem qualquer responsabilidade ou ônus para a Prefeitura Municipal, pelo 
ressarcimento e indenização devidos; 
8.10– Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma 
do art. 65, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
9 – DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE. 
 
9.1 - Designar servidor da Administração para proceder ao recebimento dos materiais; 
9.3 – Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no contrato e ou/empenho; 
9.4 – Fiscalizar e acompanhar a entrega dos materiais; 
9.5 – Comunicar à contratada toda e quaisquer irregularidades ocorridas na execução do 
contrato e exigir as devidas providências que demandem da contratada. 
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9.6 - Denunciar as infrações cometidas pelo CONTRATADO e aplicar-lhe as penalidades cabíveis 
nos termos da LEI Nº 8.666/93; 
9.7 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 
servidor especialmente designado. 
 
10 – GARANTIA. 
 
10.1 - Caberá a contratada realizar o objeto do contrato de acordo com a legislação vigente e 
normas internas desta Prefeitura (CONTRATATANTE), ficando a seu cargo todos os ônus e 
encargos decorrentes da aquisição dos materiais, a mesma terá de cumprir as cláusulas 
contratuais, sob pena prevista no futuro contrato. 
10.2 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO – será nomeado um servidor por Portaria 
para ficar como responsável pelo acompanhamento e fiscalização do presente contrato, de 
acordo com os parágrafos 1° e 2° do Artigo 67 da Lei n° 8.666/93, e atualizações posteriores. 
10.3 - O modo de julgamento será menor preço por ITEM conforme edital feito pelo 
Departamento de Licitação, de acordo com as exigências legais. 
 
11 - DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS. 
 
11.1 – Os equipamentos serão novos, zero quilometro, conforme os casos terão o prazo de 
garantia estabelecido pelo fabricante, somente sendo afastada quando comprovado mal uso 
pelo utilizador do material, situação a ser comprovada por laudo emitido por auditor veicular 
(regulador de sinistros) contratado pelo Município; 
11.2 – Na elaboração da proposta a licitante deverá apresentar o preço por item. O preço base 
para efetivação do cálculo refere-se ao preço praticado pelas concessionárias da marca do 
material. 
 
12 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
12.1 - Se, na execução do objeto deste Termo de Referência, ficar comprovada a existência de 
irregularidade ou ocorrer inadimplemento contratual de que possa ser responsabilizada a 
empresa vencedora, esta, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 87, Art. 88 da Lei nº 
8.666/93 poderá sofrer as seguintes Sanções e Penalidades: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso na entrega dos 
materiais, até o 5º (quinto) dia após a data fixada para a execução do serviço e 1% (um 
por cento) ao dia de atraso, a partir do 6º (sexto) dia, calculada sobre o valor total da 
Nota de Empenho. 
c) Multa compensatória, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de 
Empenho pela rescisão unilateral da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, 
nos casos previstos nos incisos I a XI do Art. 78 da Lei nº 8.666/93, cujo recolhimento 
deverá ser efetuado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados intimação feita 
pela Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT; 
d) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com a 
Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, por um período não superior a dois 
anos, e 
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e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o adjudicatário vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "d". 

12.1.2 - As sanções previstas nas alíneas "d" e "e" do item 13.1 poderão também ser aplicadas 
à Empresa vencedora quando, em razão dos compromissos assumidos: 

a) Seu(s) representante(s) legai(is) tenha(m) sofrido condenação criminal definitiva por 
prática, nesta condição, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou 
b) Praticar (em) ilícito(s), demonstrando não possuir idoneidade de contratar com a 
Administração Pública. 

12.1.3 - O termo inicial para a incidência da multa estipulada na alínea "b" do item 13.1, será a 
data fixada para o adimplemento, e o termo final, a data do efetivo pagamento. 
12.1.4 - O termo inicial para a incidência da multa estipulada na alínea "c" do item 13.1, será a 
data fixada para o recolhimento, e o termo final a data do efetivo pagamento. 
12.1.5 - As multas estabelecidas nas alíneas "b" e "c" do item 13.1 são independentes entre si 
e serão aplicadas pela Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, não impedindo que a 
mesma, rescinda unilateralmente a Nota de Empenho. 
12.1.6 - A penalidade estabelecida na alínea "e" do item 13.1, é de competência exclusiva do 
Sra. Prefeita Municipal de São Félix do Araguaia - MT. 
12.1.7 - Não será aplicada multa, se comprovadamente, o atraso na execução dos serviços 
advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 
12.1.8 - Em quaisquer dos casos previstos no item 13.1 e subitens, é assegurado à Empresa 
vencedora o direito ao contraditório e a ampla defesa. 
 
13 - DO PAGAMENTO: 
 
13.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT efetuará o pagamento em 
moeda nacional corrente, por meio de Ordem Bancária, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, 
contados a partir da entrada da documentação completa e considerados perfeita pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, a documentação para efeito de 
pagamento, será constituída de Nota Fiscal/Fatura e autorização de fornecimento. 
13.2 - Ocorrendo a não aceitação pela fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO 
ARAGUAIA - MT do recebimento dos materiais, o fato será de imediato comunicado à Empresa 
vencedora, para ratificação das causas de seu indeferimento. 
13.3 - As Notas Fiscais e as Faturas deverão indicar o número da nota de empenho 
mencionada, bem como da conta corrente, agência e banco da Empresa vencedora, para 
emissão da respectiva ordem bancária de pagamento. 
13.4 - Os pagamentos poderão ser sustados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO 
ARAGUAIA - MT, nos seguintes casos: 
 a) não cumprimento das obrigações da Empresa vencedora para com terceiros, que possam, 
de qualquer forma, prejudicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT; 
 b) inadimplemento de obrigações da Empresa vencedora para com a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT por conta de erros na entrega dos materiais; 
 c) erros ou vícios nas Faturas. 



 
 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

SECCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – FONES/FAX (66) 3522-1606 – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA –MT 
E-MAIL: pregaosfa@outlook.com 

13.5 - Os pagamentos somente serão realizados após a comprovação de regularidade da 
Licitante junto às Fazendas Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União), FGTS e INSS; 
13.6 - Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se 
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora 
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, 
mediante aplicação das seguintes formulas:  

 
I = (TX/100) 
         365 

EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 

13.7 - Nenhum pagamento será efetuado à Empresa vencedora enquanto estiver pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tiver sido imposta em decorrência de 
inadimplência contratual; 
13.8 - Não será efetuado nenhum pagamento antecipado; 
13.9 - Caso a Empresa vencedora seja optante do SIMPLES, deverá juntar à Nota Fiscal a 
Declaração nos moldes da IN SRF nº. 480/2004; 
 
14 - FISCALIZAÇÃO 
 
14.1 - A fiscalização será exercida no interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO 
ARAGUAIA-MT e não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa vencedora, inclusive 
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica 
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.  
14.2 - A fiscalização verificará se os materiais foram entregues de acordo com as exigências deste 
Termo de Referência.  
14.3 - Em caso de não-conformidade, a empresa vencedora será notificada, por escrito, sobre as 
irregularidades apontadas, para as providências do artigo 69 da Lei nº 8.666/1993, no que couber.  
14.4 - A ação fiscalizadora será exercida de modo sistemático, de maneira a fazer cumprir, 
rigorosamente, os prazos, condições, qualificações e especificações previstas neste Termo de 
Referência, e em seus documentos integrantes, aos qual a Empresa vencedora, declara conhecer 
nos seus expressos termos.  
14.5 - A fiscalização será meramente supletiva e relacionada com execução do objeto deste 
Termo de Referência, não implicando a responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
FÉLIX DO ARAGUAIA-MT, por compromissos da Empresa vencedora perante terceiros. 
 
15 - DA NOTA DE EMPENHO 
 
15.1 – A Nota de Empenho obedecerá às condições estabelecidas neste Termo e terá força de 
contrato, estando vinculada integralmente a este Instrumento, implicando na obrigatoriedade 
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da(s) Empresa(s) vencedora(s) em cumprir todas as obrigações e condições de fornecimento 
especificadas neste Termo, como no Edital e na sua proposta; 
 
16 – DO CONTRATO 
 
16.1 - Terá início na data de sua assinatura, vigorando por um período de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com o artigo 57, da Lei nº 8.666/93 e 
suas posteriores alterações. 
16.2 - A Licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação, 
para assinar o Contrato. A recusa em assinar o Contrato será entendida como inexecução total 
do mesmo, passível de aplicação de penalidades constante neste Edital; 
16.2.1 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela Licitante vencedora durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado 
e aceito pela Prefeitura Municipal; 
16.3 - A Licitante vencedora deverá manter a regularidade referente à habilitação e 
qualificações exigido no procedimento licitatório, durante toda a vigência do Contrato. 
16.4 - Se a Licitante vencedora não assinar o Contrato no prazo estabelecido, é facultado a 
Prefeitura Municipal convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação no 
procedimento licitatório, para fazê-lo em igual prazo, ou revogar a licitação. 
16.5 - O Contrato poderá ser alterado de acordo com o disposto no artigo 65, parágrafo 
primeiro da Lei 8.666/93. 
 
17 - DA RESCISÃO 
 
17.1 - O Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 
1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das 
sanções previstas neste Edital. 
17.2 - O contrato será rescindido de pleno direito, independentemente da interpelação judicial 
ou extrajudicial, por inexecução de quaisquer das obrigações estipuladas no Contrato. 
17.3 - A Licitante vencedora reconhece desde já os direitos da Prefeitura Municipal, em caso de 
rescisão administrativa, por qualquer um dos motivos previstos no Inciso I do Artigo 79 da Lei 
8.666/93. 
17.4 - Ocorrendo a rescisão unilateral com base nos incisos XII a XVII do Artigo 78 da Lei 
8.666/93, sem que haja culpa da Licitante vencedora, serão a esta assegurada os direitos 
previstos no § 2º do Artigo 79 da mesma Lei. 
17.5 - A falta de cumprimento de qualquer clausula ou simples condição do contrato, poderão 
acarretar a sua rescisão mediante prévio aviso. A Prefeitura Municipal poderá também rescindir 
o contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: 

a) Concordata ou falência ou instauração da insolência civil da Licitante vencedora; 
b) Dissolução da sociedade, e  
c) Inadimplência da Licitante vencedora em manter todas as condições de cadastramento e 

qualificação exigidas nesta licitação.  
17.6 - Poderá, ainda, o Contrato ser rescindido, na forma da Lei, por ocorrência das demais 
situações previstas na Lei n. º 8.666/93. 
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17.7 - Em quaisquer dos casos previstos neste item, é assegurado à Licitante vencedora o 
direito ao contraditório e a ampla defesa. 
 

 
São Félix do Araguaia - MT, 11 de janeiro de 2022. 

 
 

 
Rosane de Faria Maciel. 

Secretária Municipal de Saúde 
Port. 81/2021 

Responsável pelo Termo de Referência.  
 

 
 

Aprovado em __/__/2022.  
 
 
 

Janailza Taveira Leite 
Prefeita Municipal 


