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PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2019 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019  
PROCESSO Nº 171/2019 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019 
EDITAL Nº 88/2019 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019 
 
 
O MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade 
de Pradópolis/SP, à Rua Tiradentes, 956, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 48.664.296/0001-71 
torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará no dia e hora abaixo indicados, 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 65/2019, do tipo menor preço, cujo objeto 
constitui a aquisição de um ônibus Urbano usado, conforme especificações contidas no edital e 
seus anexos. 
 
O procedimento licitatório obedecerá integralmente a este Edital e a seus elementos integrantes, 
à Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que regulamenta o uso da modalidade Pregão no 
âmbito da Administração Pública deste Município, tendo como legislação subsidiária, no que 
couber, a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Complementar 123 
de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis 
à espécie. 
 
O PREGÃO será conduzido pelo Sr. Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, designados nos 
autos do processo em epígrafe.  
 
LOCAL E HORÁRIO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Pradópolis/SP, situada na Rua Tiradentes, 956, Centro, CEP 14850-000, no horário de 9h ás 11h 
e das 13h ás 16h, de segunda á sexta-feira, ou através do site http://www.pradopolis.sp.gov.br 
 
O protocolo dos envelopes deverá ser feito no dia 27 de Dezembro de 2019 até às 09 h 30 min. A 
fim de manter a pontualidade do certame, pede-se para as empresas licitantes se apresentarem 
no Setor de Protocolo (munidas da Ficha cadastral para protocolo e dos Envelope de 
Documentos e Proposta) no máximo até 10 (dez) minutos antes do término do horário limite 
para os protocolos, ou seja, até às 09 h 20 min, para que o haja tempo hábil entre o 
cadastro/atualização dos dados da empresa e posterior protocolo dos envelopes. 
 
O credenciamento e abertura das propostas serão realizados dia 27 de Dezembro de 2019 com 
início às 10 h 00 min, na Rua Tiradentes n.º 956, na sala de Licitações, na cidade de Pradópolis, 
São Paulo, CEP: 14.850-000. 
 
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação do Pregoeiro em contrário. 
 

http://www.pradopolis.sp.gov.br/
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ESCLARECIMENTOS: Prefeitura Municipal de Pradópolis – Setor de Licitações, localizada na Rua 
Tiradentes n.º 956, Centro, Pradópolis – SP, no horário de 9h ás 11h e das 13h ás 16h, de 
segunda a sexta- feira. 
 
 
1 – DO OBJETO 
 
1.1 - Constitui o objeto da presente licitação a aquisição de um ônibus Urbano usado, conforme 
especificações contidas no edital e seus anexos. 
 
2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1-  Poderão participar desta licitação empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto da 
contratação, que preencherem as condições de credenciamento constantes deste edital. 
 
2.2- Não será permitida a participação de empresas: 
 
2.2.1- Estrangeiras que não funcionem no País; 
2.2.2- Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
2.2.3- Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta Administração 
nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02; 
- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98; 
- Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 
- Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 
de 1993. 
 
3 - DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1 -  O licitante, ou o seu representante, deverá no local, data e horário indicados no preâmbulo 
deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante 
deste Pregão munido de documento oficial que contenha foto e do documento que lhe dê 
poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante. 
 
3.1.1- Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), 
instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade 
simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura; 
3.1.2- Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular 
do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e 
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lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá 
apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem anterior. 
3.1.3- Para efeito dos itens anteriores, as procurações, estatuto / contrato social ou documento 
equivalente, deverão ser apresentados em originais, por cópias autenticadas em cartório 
competente ou por servidor da Administração Pública Municipal, ou por meio de publicações em 
órgão da imprensa oficial e, inclusive, expedidos via internet. A aceitação de documentação por 
cópia simples ficará condicionada à apresentação do original ao PREGOEIRO, para a devida 
autenticação. 
3.1.4- Entregar a Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de 
qualquer fato impeditivo à participação e poderá ser feita de acordo com o modelo anexo a este 
Edital e apresentada fora dos envelopes nº 01(proposta de preços) e nº 02 (documentação de 
habilitação); 
3.1.5- Entregar a Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso, 
e poderá ser feita de acordo com o modelo anexo a este Edital, apresentada fora dos envelopes nº 
01 e nº 02; 
 
3.2 -  Será admitido apenas 1 (um) representante para cada empresa licitante credenciada, sendo 
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
 
3.3 -  O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, 
não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, 
ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a 
intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o 
preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das 
propostas e apuração do menor preço. 
 
3.4 -  No horário e local, indicados no preâmbulo, será aberta a Sessão de processamento do 
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com 
duração mínima de 5 (cinco) minutos. 
 
3.5 -  O prazo previsto acima poderá ser reduzido caso, comprovadamente, todos os 
participantes já tenham se apresentado para o credenciamento. Estando todas as licitantes 
representadas por credenciados e, por decisão do Pregoeiro, poderá ser iniciado o ato de 
abertura dos envelopes contendo as propostas, dando-se por encerrado o credenciamento. 
 
3.6 - A partir do momento em que o Pregoeiro proceder à abertura do 1º envelope, não mais 
serão admitidos novos credenciamentos. 
 
4 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
4.1 –  Os envelopes nº 01 e nº 02 deverão ser apresentados fechados e indevassáveis, contendo 
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no envelope n.º 01 sua proposta de preços e no envelope nº 02 a documentação comprobatória 
da habilitação, conforme solicitado neste Edital, sendo que ambos deverão conter na parte 
externa, além da razão social, CNPJ e endereço do licitante, os seguintes dizeres: 

 
 
4.2.- As licitantes que decidirem pelo envio dos envelopes, sem que se efetive o devido 
credenciamento, somente participarão do certame com o preço constante no envelope de 
proposta. Neste caso, ficam as empresas cientes de que deverão apresentar fora dos envelopes nº 
01 e 02 a cópia autenticada do contrato social, a declaração de que cumpre com os requisitos de 
habilitação e declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, quando for o caso, 
junto com os envelopes proposta de preço e documentação. 
 
5 - DA PROPOSTA 
 
5.1-  O modelo de proposta anexo poderá ser utilizado para a apresentação da Proposta, digitado, 
impresso ou preenchido a mão de forma legível, em língua portuguesa, salvo quanto às 
expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem 
cotações alternativas, datado e assinado pelo representante legal do licitante ou pelo procurador. 
 
5.1.1- Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na 
apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou 
solicitações de reembolso e indenizações de qualquer natureza. 
 
5.2- O envelope nº 01 – “Proposta de Preços” deverá conter as seguintes indicações: 
 
5.2.1- Nome empresarial, CNPJ, endereço/CEP, telefone e e-mail do licitante; 
5.2.2- Número do processo e deste pregão; 
5.2.3- O preço deverá ser cotado em preço unitário (com precisão de duas casas decimais), preço 
total do item e preço total para todos os itens, sendo o último em algarismo e por extenso, 
ofertado de forma firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que 
induza o julgamento a ter mais de um resultado, expresso em moeda corrente nacional, apurados 
à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, 
frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o 
integral fornecimento do objeto da presente licitação; 

À Prefeitura Municipal de Pradópolis  
ENVELOPE Nº 01 

Proposta de Preços  
EDITAL Nº 88/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2019 

À Prefeitura Municipal de Pradópolis 
ENVELOPE Nº 02 

Documentação de Habilitação  
EDITAL Nº 88/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2019 
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5.2.4- Indicação de marca, modelo, ano e versão (se houver) do veículo. 
5.2.5- Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados a 
partir da data para abertura dos envelopes, podendo ser prorrogado por acordo das partes; 
5.2.5.1- Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será 
considerada válida por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra manifestação. 
5.2.6- Prazo de entrega/execução do objeto conforme exigências do edital 
5.2.7- Declaração impressa na proposta de que os produto/serviços ofertados atendem todas as 
especificações exigidas no Anexo I - Termo de Referência; 
5.2.8- Declaração impressa na proposta de que o preço apresentado contempla todos os custos 
diretos e indiretos referentes ao objeto licitado; 
 
5.3-  A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos 
seus termos, bem como fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, 
promovendo, quando requerido, sua substituição. 
 
5.4-  Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente edital e seus 
Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento, ou estejam com valores incompatíveis com a realidade de mercado. 
 
6 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
6.1-  O licitante deverá apresentar os documentos de Habilitação para participar da presente 
licitação, entregues de forma ordenada e numerados, de preferência, na seguinte ordem, de 
forma a permitir maior rapidez na conferência. O envelope nº 02 – “Documentação de 
Habilitação” deverá conter: 
 
6.1.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso: 
 
6.1.1.1- Registro comercial, no caso de empresa individual; 
6.1.1.2-     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; 
6.1.1.3-     Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em exercício. 
6.1.1.4-     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. 
6.1.1.5-     Os documentos relacionados no subitem “b” não precisarão constar do  Envelope n° 02 
se tiverem  sido apresentados para o credenciamento neste Pregão; 
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6.1.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 
6.1.2.1-     Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 
 
6.1.2.2-     Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à 
sede ou ao domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
do certame; 
6.1.2.3- Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, 
da sede ou do domicílio da licitante, ou outra prova equivalente, na forma da lei, como segue:  
6.1.2.4-     Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por 
meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
6.1.2.5-     Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de 
Débitos Trabalhistas. 
 
6.1.3- OUTRAS COMPROVAÇÕES: 
 
6.1.3.1-     Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, 
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal, conforme modelo 
anexo. 
 
6.2-  O Pregoeiro poderá solicitar aos licitantes quaisquer esclarecimentos que julgar necessários 
à correta avaliação da documentação apresentada, bem como realizar diligências necessárias à 
comprovação das informações fornecidas. 
 
6.3-  DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 
 
6.3.1- Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, 
autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do 
original para que seja autenticada pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no 
ato de sua apresentação. Serão aceitos somente cópias legíveis. 
6.3.2- Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição às 
certidões exigidas; 
6.3.3- Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, esta 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 120 (cento e vinte) dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas; 
6.3.4-Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 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; 
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6.3.5-O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio poderá diligenciar consulta direta nos sites dos órgãos 
expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio 
eletrônico. 
 
6.4- O licitante será inabilitado quando: 
 
6.4.1- Deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos no envelope Documentação ou 
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, não se 
admitindo complementação posterior. 
6.4.2- Algum documento apresentar falha não sanável na sessão. 
6.5-  A documentação apresentada destina-se exclusivamente à habilitação do interessado na 
presente licitação, não implicando em qualquer processo de cadastramento para futuras 
licitações. 
6.6-  As licitantes microempresa ou empresa de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certame, deverão apresentar a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
 
6.6.1-Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, a contar da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério desta prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
 
6.6.2-A não regularização da documentação implicará na decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, 
em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, sendo assegurado o 
exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e 
empresas de pequeno porte. 
 
7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
7.1-  No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando- se pela fase 
de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame. 
7.2. - Compete ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio proceder à abertura dos ENVELOPES 
PROPOSTA DE PREÇOS, conservando intactos e sob sua guarda os ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO 
DE HABILITAÇÃO. 
-  A análise das propostas pelo pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 
neste edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem 
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
7.3.1- A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata. 
7.3.2- Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todos os licitantes forem 
inabilitados, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 
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apresentação de nova documentação ou de outras propostas. 
7.3.3- Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o PREGOEIRO 
poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do PREGÃO, inclusive para melhor avaliação 
das regras do edital, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos 
pertinentes e o próprio preço cotado, ou pela repetição do PREGÃO ou, ainda, dar 
prosseguimento ao PREGÃO, condicionado, em todas as hipóteses, à inexistência de prejuízos ao 
órgão licitante. 
 
7.4 - O Pregoeiro classificará o autor da proposta de MENOR PREÇO para cada item e aqueles que 
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 
relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances. 
 
7.4.1- Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até 
o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos. 
7.4.2 - No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes proponentes. 
7.4.3- Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, 
prevalecerão estes últimos. 
7.5 -  O pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
7.6 - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, 
em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente, até a definição completa da ordem 
de lances. 
7.7 -  Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 
de menor preço. 
7.8 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, 
sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes deste Edital. 
7.9-  Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas 
e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 
7.9.1- Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada; 
7.9.2- A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, 
situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta; 
7.9.2.1-     Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova 
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o enceramento dos lances, a contar da 



                                                                                                                     
  

   PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ: 48.664.296/0001-71 

 

PROCESSO: 171/2019 

FOLHA:________________  

ASS:__________________ 

convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão; 
7.9.2.2-     Se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem “a”, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a 
preferência e apresentar nova proposta; 
7.9.2.2.1- Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual 
valor, respeitada a ordem de classificação. 
7.9.2.3-     Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, 
serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem naquele intervalo 
de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito. 
7.9.3-  O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor ofertada fase 
de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
7.9.4-  Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP assumirá a condição de melhor classificada 
no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial 
apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, prevalecerá a 
classificação inicial. 
7.9.5-  Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação final 
dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro 
lugar. 
7.9-  Após a negociação, se houver, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito. 
7.9.1 - O  critério  de  aceitabilidade  dos  preços  ofertados  será  o  de compatibilidade com os 
preços praticados no mercado, vigentes na data da apresentação das propostas, apurados 
mediante pesquisa realizada pela Comissão Permanente de Licitação, ou pelo órgão competente 
do Município, que será juntada aos autos, por ocasião da fase da negociação. 
7.10 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor. 
7.11- Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta de menor preço subsequente, negociará com o seu 
autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 
habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável, cujo autor atenda os 
requisitos de habilitação, caso em que este será declarado vencedor. 
7.12- Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e licitantes presentes. 
 
8 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
8.1-  Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, para este sendo válido por email ou telefone; 
providências ou impugnações ao presente edital, mediante petição escrita, protocolizada na 
Prefeitura Municipal. 
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8.1.1- A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá no prazo de 1 (um) 
dia útil, anterior a data fixada para recebimento das propostas. 
8.1.2- Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 
do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das modificações no Edital. 
8.1.3- Os casos omissos serão solucionados pela Comissão Permanente de Licitação. 
8.1.4- Qualquer modificação  no Edital  exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação 
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
8.1.5- A impugnação, feita tempestivamente pela licitante, não a impedirá de participar deste 
processo licitatório, até o trânsito em julgado da pertinente decisão. 
8.1.6- A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, 
implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas. 
 
8.2-  No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se, então, o prazo de 3 (três) dias para apresentação de 
memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em 
igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
 
8.2.1- Os recursos deverão ser protocolizados na Prefeitura Municipal de Pradópolis, na Rua 
TIRADENTES 956, Centro, Pradópolis/SP, das 09h às 11h e das 13h às 16h e seu 
encaminhamento se dará por intermédio do pregoeiro. 
 
8.3-  A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo pregoeiro à licitante vencedora e o 
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 
 
8.4-  Interposto o recurso, o pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente. A autoridade competente terá o prazo de até 
05 (cinco) dias úteis para decidir o recurso, podendo este prazo ser dilatado até o dobro, por 
motivo justo, devidamente comprovado. 
 
8.5 -  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 
 
8.6 -  O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
8.7 -  Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pelo proponente. 
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9 - DO CONTRATO 
 
9.1- Após homologação da presente licitação, a Prefeitura convocará a (s) licitantes (s) 
vencedora (s), durante a validade de sua proposta, para, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 
assinatura do contrato ou retirada de documento equivalente, após cumpridos os requisitos de 
publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas. 
 
9.2-  O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 
solicitado pela (s) licitante (s) vencedora (s) do certame durante o transcurso do referido prazo, 
desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 
 
9.4-  A vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do objeto, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na 
licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento 
perder a validade. 
 
9.5-   Não será exigida a prestação de garantia contratual, conforme faculdade insculpida no artigo 
56, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada posteriormente 
 
9.6-  Quando a adjudicatária não apresentar a situação regular ou recusar-se a celebrar o 
contrato ou retirada de autorização de compras e/ou ordem de serviços, serão convocadas as 
demais licitantes classificadas para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à 
celebração da contratação. 
 
 
10 – DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
10.1- A empresa adjudicatária obrigar-se-á a executar o objeto a ela adjudicado, conforme, 
especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada, 
prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no Edital; 
 
10.2- Correrão por conta da Contratada as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, 
tais como materiais, equipamentos, acessórios, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes de sua entrega/execução. 
 
10.3- Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis, poderá: 
 
10.4-  Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
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10.4.1- Na hipótese de substituição, a empresa contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 3 (três) dias, contados da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 
 
10.4.2- Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
10.4.3- Na hipótese de complementação, a empresa contratada deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação da Administração contratante, no prazo máximo de 3 (três) dias, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
 
10.5- As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de dois dias, contados do 
recebimento pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado. 
 
11- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
11.1 - As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta de dotação orçamentária 
consignada no orçamento programa do exercício de 2019. 
 
................................................................... 
 
12 - DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE 
 
12.1- Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a apresentação do competente 
documento fiscal (NF-e), juntamente com a entrega/execução do objeto. 
 
12.2- Os preços serão fixos e irreajustáveis. 
 
13 - DAS SANÇÕES 
 
13.1- Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 
seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei nº 10.520/02, sem prejuízo das multas 
previstas no instrumento convocatório e demais penalidades legais. 
 
13.2- Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a contratada fica sujeita, 
ainda, às seguintes penalidades: 
 - Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação: 
 
 - até 5 (cinco) dias, multa de 1 % sobre o valor da obrigação, por dia de atraso; 
 - superior a 5 (cinco) dias, multa de 2% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso; 
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Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 50%, calculada sobre o valor do objeto não 
entregue. 
 
14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
14.2-  O presente PREGÃO poderá ser anulado ou revogado, nas hipóteses previstas em lei, sem 
que tenham as licitantes direito a qualquer indenização, observado o disposto no art. 59, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
14.3-  O desatendimento de exigências formais, desde que não comprometa a aferição da 
habilitação da licitante nem a exata compreensão de sua proposta, não implicará o afastamento 
de qualquer licitante. 
14.4- A licitação não implica proposta de contrato por parte do Município de Pradópolis até a 
entrega da Nota de Empenho, poderá a licitante vencedora ser excluída da licitação, sem direito a 
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se o Município de 
Pradópolis 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. 
14.5- Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
14.6- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
14.7- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Prefeitura Municipal de Pradópolis. 
14.8- As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente 
informal. 
14.9- Os envelopes de Documentação e Proposta não abertos ficarão a disposição das licitantes 
pelo período de 30 (trinta) dias corridos, contados do encerramento da licitação, transcorrido o 
prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, 
denegados os recursos interpostos, após o que serão destruídos pelo Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Pradópolis. 
14.10- Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei n° 10.520/2002, 
na Lei n° 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
14.11- Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Guariba/SP, neste Estado, com renúncia 
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expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Pradópolis/SP, 12 de Dzembro de 2019. 
 
 

Silvio Martins 
-Prefeito Municipal- 

 
Afixado em local apropriado, para conhecimento de interessados, pelo prazo de 08 (dias) dias 
úteis, nos termos dos art. 4, Inciso V da LF. 10.520/2002. 
 
 
Integram este edital os seguintes Anexos: 
Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Modelo referencial de instrumento de Credenciamento;  
Anexo III – Declaração de Habilitação; 
Anexo IV – Proposta Comercial;  
Anexo V – Minuta do Contrato; 
Anexo VI – Declaração de Microempresa ou empresa de pequeno porte;  
Anexo VII- Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho;  
Anexo VIII – Termo de ciência e notificação. 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2019 
 
OBJETO: Aquisição de um ônibus Urbano usado, conforme especificações contidas no edital e 
seus anexos. 
 
 

 
Item 

 
Descrição 

 
Quantidade 

 
 
 
 
 
 

01 

Ônibus tipo Urbano usado em ótimas 
condições; Ano modelo: Mínimo 2011 ou 
versão mais recente; três portas com 
elevador para cadeirantes, motor 
dianteiro com no mínimo 230cv, toco, 
freios a tambor, direção hidráulica, cambio 
de 6 (seis) marchas a frente e 1(uma) a ré, 
janelas em vidro, Combustível: Diesel; 
Capacidade mínimo de 38 lugares 
sentados, bancos plásticos com encosto de 
espuma; Acionamento sistema AR 
(Pneumática), pneus novos no mínimo no 
eixo dianteiro, com medidas mínimas de 
295r, estepe, macaco, chave de rodas; 
Possuir tacógrafo, extintor, cinto de 
segurança e demais equipamentos de 
segurança conforme determinação da Lei 
de trânsito vigente; pleno atendimento das 
normativas NBR 14.022, Garantia de 
mínimo 90 dias, trem de força, para motor, 
câmbio e diferencial de acordo com a 
legislação vigente. 

 
 
 
 
 
 

01 

 
 
1- DO RECEBIMENTO DO VEÍCULO 
 
A empresa declarada vencedora do certame procederá à entrega do objeto desta licitação junto 
ao setor de compras da prefeitura municipal que, através de comissão especial, procederá à 
vistoria do veículo e emitirá parecer quanto ao atendimento das condições exigidas em especial 
quanto aos itens: chassi  sem avarias, pneus, pintura, estofamento, carcaça e mecânica com 
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ênfase para motor, câmbio, embreagem, diferencial, parte elétrica, faróis e demais itens de 
segurança, ficando a formalização do contrato condicionada a parecer favorável da comissão 
especial. 
 
Caso o parecer da comissão seja desfavorável, a empresa vencedora terá o prazo máximo de 15 
(quinze) dias para apresentação de novo veículo ou solução dos problemas apontados, ou seja, 
constatadas irregularidades na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da Administração, mantido o preço inicialmente contratado sob 
pena de rescisão da contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
Por ocasião da entrega, a Contratada deverá proceder a entrega dos documentos do veículo 
devidamente preenchidos e assinados, além de apresentação de cópia do Registro Geral (RG), 
emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do assinante. 
 
 
 
 
 
 
 

Silvio Martins 
Prefeito Municipal 
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ANEXO  II - MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
Pelo presente instrumento a empresa .............................., Cnpj.............................., situada na ..................., 
através de seu representante legal infra-assinado, credencia (nome completo), portador da 
cédula de identidade nº ...................., outorgando- lhe plenos poderes para representá-la na sessão 
pública do PREGÃO PRESENCIAL nº 65/2019, em tudo o que se fizer necessário durante os 
trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente 
à documentação de habilitação e à proposta por nós apresentadas para fins de participação na 
licitação em referência. 
 
 
 
 

...................., de .......................... de 2019. 
 
 
 

Nome, RG, Função ou cargo e Assinatura 
 
 
 

* apresentado fora do envelope de habilitação. 



                                                                                                                     
  

   PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ: 48.664.296/0001-71 

 

PROCESSO: 171/2019 

FOLHA:________________  

ASS:__________________ 

 
 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
Eu   (nome completo), RG nº  , representante credenciado da denominação da 
pessoa jurídica), CNPJ nº   , DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente 
as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 65/2019, realizado pela Prefeitura Municipal de Pradópolis/SP, inexistindo 
qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame. 
 
 

...................., de .......................... de 2019. 
 
 
 

Assinatura do representante legal 
 
 
 
Nome do representante legal:                                            
 RG do representante legal: 

 
 
 
 
 

* apresentado fora do envelope de habilitação. 
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ANEXO IV – MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

 
RAZÃO SOCIAL:  
CNPJ:  INSC. ESTADUAL:  
ENDEREÇO:  
TELEFONE:  EMAIL:  
BANCO:  Ag. nº:  Conta Corrente:  

 
Ref.: Pregão Presencial nº 65/2019 – Aquisição de ônibus Urbano usado. 
 
Apresenta sua proposta comercial para o fornecimento dos produtos abaixo discriminados, de 
acordo com as exigências do Edital do processo supramencionado. 
 
- Descrição completa dos produtos ofertados- 
 
PREÇO TOTAL PARA TODOS OS ITENS: R$   (  ) 
 
VALIDADE DA PROPOSTA:   dias (mínimo de 60 dias), contados da abertura dos envelopes 
propostas; 
 
PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:   dias (máximo de 30 dias); 
 
DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos 
incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos 
sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro; 
 
DECLARO, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem a todas as especificações 
exigidas no edital em referência; 
 

............, ........de ....................de 2019. 
 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 

Nome do representante legal:........................ 
RG/CPF:............................................ 



 

 

                                                                                                                     
   

   PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ: 48.664.296/0001-71 

 

PROCESSO: 171/2019 

FOLHA:________________  

ASS:__________________ 

ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO 
 
TERMO DE CONTRATO ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS E A 
EMPRESA ... PARA AQUISIÇÃO DE ONIBUS URBANO USADO. 
 
O MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS, estado de São Paulo, incrito no CNPJ sob o nº XXXXXXXX, neste 
ato representado por seu prefeito municipal, Silvio Martins, brasileiro, casado, portadora do 
RG:.......... e inscrita no CPF/MF nº ................, doravante denominada, simplesmente, 
CONTRATANTE e a empresa “xxxxxxxx” inscrita no CNPJ sob o n. xxxxxxx, estabelecida na Rua 
xxxxxx, nº xxxx, xxxxxxx, cidade de xxxxxxx, Estado de São Paulo, CEP: xxxxxxx, neste ato 
representado pelo Sr. xxxxxxxx, portador do CPF: xxxxxxxx, daqui por diante, denominada 
simplesmente, CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe as normas gerais da Lei Federal nº 
8666/93, e às demais disposições legais aplicáveis à espécie, RESOLVEM, celebrar o presente 
contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. A CONTRATADA em decorrência da adjudicação que lhe foi feita através do procedimento 
licitatório Pregão Presencial nº xxxx/2019, aquisição de um ônibus Urbano usado, conforme 
especificações contidas no edital e seus anexos. 
 
CLAUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO 
 
O objeto deste pregão deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias da data da homologação do 
presente certame. 
 
Por sua inteira responsabilidade e risco, a CONTRATADA assume o compromisso de que o 
veículo, na oportunidade em que o responsável pela Unidade requisitora  procederá à  
conferência  e recebimento, estará em conformidade com todas as características exigidas e 
contratadas, passarão recibo no competente documento fiscal. 
 
CLAUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 
 
3.1. O preço será fixo e irreajustável e pela integral execução do presente ajuste, a CONTRATADA 
receberá o valor consignado na cláusula primeira, totalizando ao final das obrigações a 
importância de R$xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx reais). 
 
CLAUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 
4.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a apresentação do competente 
documento fiscal (NF-e), juntamente com a entrega/execução do objeto. 
 



 

 

                                                                                                                     
   

   PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ: 48.664.296/0001-71 

 

PROCESSO: 171/2019 

FOLHA:________________  

ASS:__________________ 

CLAUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 
 
A duração do presente é até 31/12/2019. 
 
Somente com expressa concordância da CONTRATANTE o prazo poderá se alterado, desde que, 
haja plena justificativa por escrito da CONTRATADA, o que deverá ser reduzido a termo de 
aditamento ao presente CONTRATO. 
 
 
CLAUSULA SEXTA – DA GARANTIA DO VEÍCULO 
 
A Licitante vencedora ficará obrigada a ofertar garantia mínima do objeto deste certame prazo 
igual ou superior a 90 (noventa) dias a partir da data do recebimento. 
 
Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do veículo, obrigando-
se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com apresentado na 
proposta. 
 
A CONTRATADA sujeitar-se-á a mais ampla irrestrita fiscalização por parte da Prefeitura, 
encarregada de acompanhar a entrega do objeto prestando esclarecimento solicitado atendendo 
as reclamações formuladas. 
 
CLAUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO 
 
7.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de dotação orçamentária 
consignada no orçamento-programa vigente e identificada através dos códigos:  
 
............................................................ 
 
CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 
 
8.1. A rescisão contratual poderá ocorrer: 
 
Unilateralmente, por ato escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII 
do artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93. 
Amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante autorização fundamentada da autoridade 
superior da CONTRATANTE, desde que haja conveniência administrativa. 
Judicialmente, nos termos da legislação em vigor. 
 
8.2. Inocorrendo culpa da CONTRATADA, em caso de rescisão com base nos incisos XII a XVII, do 
artigo citado nesta cláusula, será aquela ressarcida dos prejuízos comprovados. 
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CLAUSULA NONA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES 
 
9.1. Aplicam-se à presente licitação as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 
 
9.2. Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% (dez por 
cento) do valor do contrato, não aplicando-se a mesma, à empresa remanescente, em virtude da 
não aceitação da primeira convocada. 
 
9.3. Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a contratada fica às seguintes 
penalidades: 
 
Pelo atraso injustificado na entrega do objeto licitado: 
até 5 (cinco) dias, multa de 1 % (um por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de atraso; 
superior a 5 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de 
atraso; 
Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 50% (cinquenta por cento), calculada sobre o 
valor do objeto não entregue. 
 
9.4. As multas, eventualmente aplicadas, serão compensadas com os créditos que a 
CONTRATADA tiver a receber. 
 
CLAUSULA DECIMA – DO FORO 
 
10.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Guariba/SP, Estado de São Paulo, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 
oriundas do presente CONTRATO, que não puderem ser resolvidas pelas partes. 
 
E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente CONTRATO em 4 (quatro) vias 
de igual teor e forma, para um único efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas. 
 
Pradópolis, ... de ... de 2019. 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
-Prefeito Municipal- 
Contratante 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Contratada 
 
Testemunhas: 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS/SP 
 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2019 
 
 
DECLARO, sob penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que 
a empresa    (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº   , é microempresa / 
empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 
2.014, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 
preferência como critério de desempate no procedimento licitatório Pregão Presencial nº 
...../2019 realizado pela Prefeitura Municipal de Pradópolis/SP. 
Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei. 
 
 

,   de   de 2019. 
 
 
 

Assinatura 
 

Nome do representante legal:                                            
 RG do representante legal: 

 
* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação. 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO 
 
 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2019 
 
 
A empresa   inscrita no CNPJ nº.  , por intermédio de seu 
representante legal, Sr. (a)   portador (a) da carteira de Identidade 
nº.  , interessada em participar do Pregão Presencial nº ..../2019, da Prefeitura Municipal de 
Pradópolis/SP, DECLARA, sob as penas da lei, que, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da 
Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e alterações, que encontra-se em situação regular perante 
o Ministério do trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º 
da Constituição Federal. 
 
 

,   de   de 2019. 
 
 
 

Assinatura do representante legal 
 
 

Nome do representante legal: 
 

RG do representante legal: 
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ANEXO VII  - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 
 
CONTRATANTE: _________________________________________________ 
CONTRATADO: __________________________________________________ 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº (DE ORIGEM):________________________ 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS URBANO USADO. 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)________________________________________ 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução 
nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo 
Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
LOCAL e DATA: _________________________________________________ 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
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Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura:______________________________________________________ 
 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste: 
 
 
Pelo CONTRATANTE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
 
 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
 
Pela CONTRATADA: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________  
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico 
 
 


