PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
Estado de São Paulo
Rua Tiradentes, 956 – Centro – CEP 14850-000 – PRADÓPOLIS – SP - Fone: (16) 3981-9900 e-mail:prefeitura@pradopolis.sp.gov.br

PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2018
EDITAL 52/2018
PROCESSO N° 157/2018
O MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS torna público para conhecimento dos interessados que
será realizada licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tipo MENOR VALOR
resultando no menor preço unitário, o qual será processado de acordo com o que
determina a Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2.002 e aplicando-se subsidiariamente
as disposições da Lei Federal n 8.666, 21 de junho de 1.993, suas modificações
posteriores e às disposições do presente Edital. As propostas de preços deverão
obedecer às especificações deste edital.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão
recebidos no endereço abaixo mencionado, na sessão pública de processamento do
Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do
certame.
O protocolo dos envelopes deverá ser feito até às 09 h 00min do dia 29 de
Agosto de 2018; e a sessão de processamento do Pregão será iniciada às 09 h 30 min
do dia 29 de Agosto de 2018.
A sessão de processamento do Pregão será realizada na sala de Licitações
localizada no Paço Municipal à Rua Tiradentes, 956 – centro nesta cidade.
Na hipótese de ocorrer feriado ou outro fato que impeça a realização da sessão
pública de abertura de envelopes no dia previsto, a reunião será adiada para o primeiro
dia útil subsequente, no mesmo local e hora, ou em outro a ser definido previamente.
1-

DO OBJETO

1.1 . O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para
Aquisição de veículo tipo Ambulância Simples Remoção, 0 km, ano/modelo 2018,
conforme especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
2-

DA PARTICIPAÇÃO:

2.1-

Poderão participar do certame todas as empresas em condições de atender o
objeto licitado e preencherem as exigências de credenciamento constantes
deste Edital.

3-

DO CREDENCIAMENTO

3.1-

Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
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a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou
outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura;
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou
particular, com firma reconhecida do representante legal, da qual
constem poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor
recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento,
dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante
para a outorga;
c) o representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo
documento oficial de identificação que contenha foto.
3.2-

Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada,
sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

3.3-

A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a
imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa
do Pregoeiro.

3.4-

O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que
presente, não puder praticar atos em seu nome por conta de apresentação de
documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances
verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor recurso 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.

4-

4.1-

DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com
modelo estabelecido no Anexo II, e a declaração de microempresa ou empresa
de pequeno porte visando o exercício da preferência prevista na Lei
Complementar n. 123/06 de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VI,
deverão ser apresentados fora dos Envelopes n. 1 (Proposta) e n. 2
(Habilitação).
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4.2-

A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados,
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua
parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:
ENVELOPE N. 01 – PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2018
PROCESSO Nº 157/2018
(razão ou denominação social e endereço do licitante)
ENVELOPE N. 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2018
PROCESSO Nº 157/2018
(razão ou denominação social e endereço do licitante)

4.3-

A proposta deverá ser elaborada preferencialmente em papel timbrado da
empresa e redigida em via única língua portuguesa, salvo quanto às expressões
técnicas de uso corrente, digitado através de meio mecânico ou eletrônico, sem
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo
representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se, nesta última
hipótese, a procuração.

4.4-

Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia
acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou membro da
Equipe de Apoio.
DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

5-

5.1A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos (conforme modelo
Anexo IX)
a) nome e endereço da empresa proponente;
b) número do Pregão/Registro de Preços;
c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da marca e
garantia em conformidade com as especificações do Anexo I deste Edital;
d) valor expresso em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso,
apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo
financeiro ou previsão inflacionária.
d.1)- no preço proposto devera estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e
custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as
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despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente
licitação.
6-

DA FORMA DE REAJUSTE DOS PREÇOS
6.1 - O FORNECEDOR vencedor do certame deverá manter os preços da
proposta ofertada sem reajuste.

7-

DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”

7.1-

O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir
relacionados:

a)

Habilitação jurídica (art. 28 da Lei Federal 8.666/93):
Ato de criação do licitante conforme o caso:
a1) Registro comercial, no caso de empresa individual;
a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedade empresária ou simples, e, no caso de
sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores e;
a3) 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.

b)

Regularidade Fiscal (art. 29 da Lei Federal 8.666/93):
b1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b2) Certidões de regularidade fiscal das Fazendas Federal, Estadual e Municipal
da sua sede, emitidas pelos órgãos arrecadadores;
b3) Certidões negativas de débito relativo à Seguridade Social (INSS) e Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
b4) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

c) Qualificação -fisico financeira (art. 31 da Lei 8.666/93):
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c1) Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição inferior a 180
(cento e oitenta) dias da data da apresentação da documentação.
d) Declaração do licitante de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, nos moldes do Anexo IV.
e) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal
da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou
contratar com a Administração, conforme anexo V;
7.2-

As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação
neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

7.2.1Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do momento em que a empresa for
declarada vencedora, prorrogáveis por igual período, a critério da Municipalidade, para
a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
7.2.2A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.2.1,
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, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei
Federal n. 10.520/02.
8-

DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

8.1-

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.

8.2-

Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o
estabelecido no Anexo II ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de
preços e os documentos de habilitação.

8.3-

Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o
credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos
participantes no certame.

8.4-

A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
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a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no
Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais
licitantes.
8.4.1- No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão
das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado,
procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se
como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão
consideradas para apuração do valor da proposta.

8.5-

8.4.2- Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas
das demais licitantes.
As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances,
com observância dos seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez
por cento) superiores àquela;
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores
preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão
admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de
licitantes.

8.6-

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.

8.7-

A licitante sorteada 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.

8.8-

Os lances deverão ser formulados em forma de porcentagem, e no ato, o
pregoeiro fará redução em relação ao valor por item estimado para cadastro dos
lances.

8.9-

Poderá o Pregoeiro estabelecer redução mínima em cada lance, bem como
estabelecer tempo máximo para o proponente ofertar seu lance.
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8.10- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes
dessa etapa declinarem da formulação de lances.
8.11- Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores,
considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.
8.12- O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço.
8.13- Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor
preço, decidindo motivadamente a respeito.
8.14- A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão
licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.
8.15- Considerada aceitável a oferta de menor preço; a seguir será aberto o Envelope n.
2 contendo os documentos de habilitação de seu autor.
8.16- 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, inclusive mediante:
a) substituição e apresentação de documentos, ou
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
8.17- A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade
devidamente justificada.
8.18- A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade
e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante
será inabilitada.
8.19- Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
8.20- Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente de menor preço,
negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso
positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a
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apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação,
caso em que será declarado vencedor.
9-

DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

9.1-

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 úteis
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.

9.2-

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.

9.3-

Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
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.

9.4-

9.5-

O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.6-

A adjudicação será feita por Item.

10 -

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1-

Constatadas irregularidades no objeto contratual, o ÓRGÃO GERENCIADOR
poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte,
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades
cabíveis.

11 DO FORNECIMENTO
ORÇAMENTÁRIA

DA

FORMA

DE

PAGAMENTO

E

DOTAÇÃO
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11.1- O fornecimento será efetuado de acordo com a requisição expedida pelo Setor de
Compras.
11.2- O pagamento será realizado pela Prefeitura de Pradópolis da seguinte forma:
Item 01: em até 30 (trinta) dias, contados da entrega do veículo, juntamente com
apresentação da Nota Fiscal devidamente conferido e liberado pelo setor
responsável; através de crédito em conta corrente a ser fornecido pela Contratada.

11.3- As notas fiscais/fatura que apresentarem incorreções serão devolvidas ao
FORNECEDOR e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua
apresentação válida.
11.4- Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas decorrentes da
presente licitação serão suportados pelas seguintes dotações do orçamento
vigente da Prefeitura:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
02 PODER EXECUTIVO
02 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saúde
10 301 Atenção Básica
10 301 0055 SAUDE- ATENÇÃO BASICA
10 301 0055 1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE
10 301 0055 1012 0001 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE
185 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0.01.00 310.000 SAÚDE-GERAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
02 PODER EXECUTIVO
02 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saúde
10 301 Atenção Básica
10 301 0055 SAUDE- ATENÇÃO BASICA
10 301 0055 1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE
10 301 0055 1012 0001 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE
187 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0.05.00 300.012 CONVENIOS

12 -

DA CONTRATAÇÃO

12.1- A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de
termo de Contrato, cuja respectiva minuta constitui Anexo III do presente ato
convocatório.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
Estado de São Paulo
Rua Tiradentes, 956 – Centro – CEP 14850-000 – PRADÓPOLIS – SP - Fone: (16) 3981-9900 e-mail:prefeitura@pradopolis.sp.gov.br

12.2-

Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de
débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com
os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio
eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a
regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios,
salvo impossibilidade devidamente justificada.

12.3-

Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a
Adjudicatária será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a
sua situação de regularidade de que trata o subitem 12.2 deste item 12,
mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em
vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

12.4-

A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da
convocação, comparecer na Prefeitura de Pradópolis para assinar a ata/termo
de contrato.

12.5-

Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 12.2 deste
item 12, ou se recusar a assinar a ata/contrato, caracterizada a desistência,
serão convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova
sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.

12.6-

Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis,
contados da divulgação do aviso.

12.7-

A divulgação do aviso ocorrerá por publicação em jornal tribuna e DOE.

13 -

DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

13.1 O atraso injustificado na execução do contrato, após assinado, sem prejuízo do
disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa
de mora de 1% (um por cento), calculado por dia de atraso, até no máximo de 10% (dez
por cento), sobre o valor global do contrato;
13.2 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a administração aplicará ao
contratado as seguintes penalidades (art. 86 e 87, da Lei n º 8.666/93):
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento), sobre o valor global do contrato;
c) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a
Municipalidade pelo prazo de 03 (três) anos;
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d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção,
aplicada com base na alínea anterior.
13.3 -

A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula, ocorrerá na forma e nos
procedimentos previstos nos § § 1º, 2º e 3º, no art. 87, da Lei n º 8.666/93 e
atualizações.

13.4 - O valor das multas deverá recolhido aos cofres Municipais, a ser descontado de
possíveis créditos que a DETENTORA possa ter com a Administração, ou dentro de 03
(três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.
13.5 – A contratada receberá as notificações e atos correspondentes, através de e-mail
ou fax, que deverá fornecer, sem prejuízo de utilização de outros meios de
comunicação, que a critério da administração, poderá ser adotado.
13.6-

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica
do Município de Pradópolis, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar
quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de
2002.

13.7-

A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com
multa de quantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor total da
proposta adjudicada, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.

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-

Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas
circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.

14.3-

As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas
expressamente na própria ata.
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14.4-

Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e
as propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que
desejarem.

14.5-

O resultado do presente certame será divulgado DOM.

14.6-

Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes
ficarão à disposição para retirada na Prefeitura Municipal de Pradópolis, após a
celebração da Ata/Contrato.

14.7-

Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar
disposições deste Edital.

14.8-

Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização
do certame.

14.9-

Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

14.10- Integram o presente Edital:
Anexo I – Especificações do Objeto/Termo de Referência;
Anexo II – Modelo de declaração de atendimento aos requisitos de habilitação;
Anexo III – Modelo de Ata de Registro de Preços/Contrato;
Anexo IV – Modelo de declaração de regularidade para com o Ministério do trabalho;
Anexo V – Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo;
Anexo VI – Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte;
Anexo VII – Modelo de ato de credenciamento;
Anexo VIII – Modelo de Formulário Padronizado de Proposta;
Anexo IX – Termo de Permissão de Acesso de Comunicação
Anexo X - Protocolo de Retirada de Edital.
14.11- Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na
esfera administrativa, será competente o Foro da Comarca de Guariba, Estado de São
Paulo.
Pradópolis, 15 de Agosto de 2018.
Silvio Martins
Prefeito Municipal
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ANEXO I
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO/TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, 0 KM,
ANO/MODELO 2018.
JUSTIFICATIVA: A presente contratação deve-se a necessidade da melhoria da
prestação dos serviços realizados pela Secretaria de Saúde, visando sempre atender aos
enfermos do Município no deslocamento, para tratamento de saúde, consultas médicas e
no socorro em casos de emergência.

ÍTEM QTD
01

01

DESCRIÇÃO
PICKUP
COM
DIREÇÃO
HIDRÁULICA,
AR
CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, TRAVA ELÉTRICA
DE FÁBRICA, MOTOR MÍNIMO 1.4, MÍNIMO 88CV –
GARANTIA DE NO MINIMO (DOZE) MESES OU 100.000
QUILÔMETROS.
TRANSFORMAÇÃO:
COMPRIMENTO
INTERNO
MÍNIMO
2.00M,
CONFECCIONADO INTERNAMENTE EM MATERIAL
TOTALMENTE LAVÁVEL (PLÁSTICO REFORÇADO COM
FIBRA DE VIDRO), COM PERFEITO ACOPLAMENTO
SOBRE A ESTRUTURA DO VEÍCULO; PISO
ANTIDERRAPANTE
EM
FIBRA
DE
VIDRO;
ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED 12V; ILUMINAÇÃO
EXTERNA NAS LATERAIS EM LED’S BRANCOS E
VERMELHOS; 02 TOMADAS 12V, DUAS JANELAS
CORREDIÇAS NAS LATERAIS COM SERIGRAFIA
PADRÃO AMBULÂNCIA; AEROFÓLIO NA TAMPA
TRASEIRA; SUPORTE PARA SORO E PLASMA; MACA
RETRÁTIL COM COMPRIMENTO SUPERIOR Á 1.92M
SENDO VEDADO O DESLOCAMENTO DO BANCO DO
PASSAGEIRO PARA INSTALAÇÃO DA MACA; SUPORTE
PARA SORO E PLASMA; ARMÁRIO FRONTAL INTERNO
LOCALIZADO NA REGIÃO SUPERIOR; BANCO BAÚ COM
ENCOSTO PARA ACOMPANHANTE EM COURVIM, COM
CINTO DE SEGURANÇA; SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE
UM CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE
1M³ / 3 LITROS; CILINDRO DE OXIGÊNIO COM
CAPACIDADE DE 1M³ / 3 LITROS; RÉGUA DE
OXIGÊNIO DE 03 PONTAS COM FLUXÔMETRO /
ASPIRADOR / UMIDIFICADOR; MANÔMETRO; REDE
DE OXIGÊNIO COM VÁLVULA E MANÔMETRO EM
LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; REVESTIMENTO
INTERNO EM FIBRA DE VIDRO NA COR BRANCA
(PADRÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE); PINTURA

R$
UNITARIO

R$ TOTAL
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EXTERNA NA COR DO VEICULO; CONJUNTO
COMPLETO DE FECHADURA, TRINCOS, E CHAVE NA
PORTA TRASEIRA; SINALIZADOR EM BARRA COM
SIRENE DE UM TOM; VENTILADOR INTERNO;
EXAUSTOR INTERNO; PELICA OPACA NA COR
BRANCA; TAMPA TRASEIRA INTEIRIÇA COM
ABERTURA NA VERTICAL COM VIDRO ARREDONDADO
E DOIS AMORTECEDORES A GÁS A FIM DE FACILITAR
A ENTRADA E SAÍDA DO PACIENTE EM LOCAL COM
TRANSITO INTENSO, EQUIPAMENTO OPERACIONAL
PARA GERENCIAMENTO DE TODO SISTEMA ELÉTRICO
DA AMBULÂNCIA: POSSIBILITANDO COMANDO
INTERNO DE DENTRO DA CABINE DO MOTORISTA
PARA O SALÃO DO PACIENTE, GERENCIANDO
BATERIAS, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA,
SINALIZAÇÃO SONORA E VISUAL, DISPONDO DE (01)
UM CARREGADOR DE PAREDE 110V/220V, (01) UM
CARREGADOR VEICULAR COM CABO USB, EXCLUINDO
INSTALAÇÃO DE BOTÕES NA CABINE DO MOTORISTA
PARA
GERENCIAMENTO
DOS
COMPONENTES
ELÉTRICO DA AMBULÂNCIA.
AR CONDICIONADO PARA PACIENTE.
ALARME SONORO DE RÉ.

Média Unitária/Total=Máximo a ser aceito pela ADM
O veículo deverá ser entregue no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do
contrato na sede da Prefeitura Municipal de Pradópolis á Rua Tiradentes, 956 centro – Pradópolis-SP.
-O JULGAMENTO SERÁ DE ACORDO COM O MENOR VALOR DO ITEM; COM
REDUÇÃO MÍNIMA ENTRE LANCES DE R$ 100,00 (CEM REAIS).
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ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS – SP
At. Sr. Pregoeiro

Ref:- Pregão Presencial nº ..../2018

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ............ (endereço
completo) .........., inscrita no CNPJ sob n. ................, neste ato representada pelo seu
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório
em pauta, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.
Por ser verdade assina a presente.
............., ........ de .............................. de 2018.

__________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N. do documento de identidade
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ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO
PREGÃO Nº ..../2018
PROCESSO Nº ..../2018
O MUNICIPIO DE PRADÓPOLIS, inscrita no CNPJ sob o nº 48.664.296/0001-71 ,
situada à rua Tiradentes 956 – centro, doravante designada simplesmente
CONTRATANTE; neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr..........., brasileiro,
portador do RG nº ............... e do CPF nº ............., residente e domiciliado à .......................nesta
cidade
e
de
outro
lado
a
empresa
..................inscrita
no
CNPJ:
............estabelecida........................ a seguir denominada CONTRATADA neste ato
representada pelo ................................., portador do RG ...................... e do CPF ..............................,
firmam o presente Termo de Contrato na modalidade Pregão Presencial. Os contraentes
enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com
os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, doravante denominada Lei, que as partes
declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas
estipulações.
CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO – O objeto do presente contrato é a Aquisição de
veículo tipo Ambulância Simples Remoção, 0 km, ano/modelo 2018, conforme
especificações constantes no Edital e Anexo I da licitação, modalidade Pregão Presencial
nº ..../2018 que integram este termo, independentemente de transcrição, para todos os
fins e efeitos legais e de acordo com a proposta abaixo apresentada:
ÍTEM QTD
01

01

DESCRIÇÃO
PICKUP
COM
DIREÇÃO
HIDRÁULICA,
AR
CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, TRAVA ELÉTRICA
DE FÁBRICA, MOTOR MÍNIMO 1.4, MÍNIMO 88CV –
GARANTIA DE NO MINIMO (DOZE) MESES OU 100.000
QUILÔMETROS.
TRANSFORMAÇÃO:
COMPRIMENTO
INTERNO
MÍNIMO
2.00M,
CONFECCIONADO INTERNAMENTE EM MATERIAL
TOTALMENTE LAVÁVEL (PLÁSTICO REFORÇADO COM
FIBRA DE VIDRO), COM PERFEITO ACOPLAMENTO
SOBRE A ESTRUTURA DO VEÍCULO; PISO
ANTIDERRAPANTE
EM
FIBRA
DE
VIDRO;
ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED 12V; ILUMINAÇÃO
EXTERNA NAS LATERAIS EM LED’S BRANCOS E
VERMELHOS; 02 TOMADAS 12V, DUAS JANELAS
CORREDIÇAS NAS LATERAIS COM SERIGRAFIA

R$
UNITARIO

R$ TOTAL
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PADRÃO AMBULÂNCIA; AEROFÓLIO NA TAMPA
TRASEIRA; SUPORTE PARA SORO E PLASMA; MACA
RETRÁTIL COM COMPRIMENTO SUPERIOR Á 1.92M
SENDO VEDADO O DESLOCAMENTO DO BANCO DO
PASSAGEIRO PARA INSTALAÇÃO DA MACA; SUPORTE
PARA SORO E PLASMA; ARMÁRIO FRONTAL INTERNO
LOCALIZADO NA REGIÃO SUPERIOR; BANCO BAÚ COM
ENCOSTO PARA ACOMPANHANTE EM COURVIM, COM
CINTO DE SEGURANÇA; SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE
UM CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE
1M³ / 3 LITROS; CILINDRO DE OXIGÊNIO COM
CAPACIDADE DE 1M³ / 3 LITROS; RÉGUA DE
OXIGÊNIO DE 03 PONTAS COM FLUXÔMETRO /
ASPIRADOR / UMIDIFICADOR; MANÔMETRO; REDE
DE OXIGÊNIO COM VÁLVULA E MANÔMETRO EM
LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; REVESTIMENTO
INTERNO EM FIBRA DE VIDRO NA COR BRANCA
(PADRÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE); PINTURA
EXTERNA NA COR DO VEICULO; CONJUNTO
COMPLETO DE FECHADURA, TRINCOS, E CHAVE NA
PORTA TRASEIRA; SINALIZADOR EM BARRA COM
SIRENE DE UM TOM; VENTILADOR INTERNO;
EXAUSTOR INTERNO; PELICA OPACA NA COR
BRANCA; TAMPA TRASEIRA INTEIRIÇA COM
ABERTURA NA VERTICAL COM VIDRO ARREDONDADO
E DOIS AMORTECEDORES A GÁS A FIM DE FACILITAR
A ENTRADA E SAÍDA DO PACIENTE EM LOCAL COM
TRANSITO INTENSO, EQUIPAMENTO OPERACIONAL
PARA GERENCIAMENTO DE TODO SISTEMA ELÉTRICO
DA AMBULÂNCIA: POSSIBILITANDO COMANDO
INTERNO DE DENTRO DA CABINE DO MOTORISTA
PARA O SALÃO DO PACIENTE, GERENCIANDO
BATERIAS, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA,
SINALIZAÇÃO SONORA E VISUAL, DISPONDO DE (01)
UM CARREGADOR DE PAREDE 110V/220V, (01) UM
CARREGADOR VEICULAR COM CABO USB, EXCLUINDO
INSTALAÇÃO DE BOTÕES NA CABINE DO MOTORISTA
PARA
GERENCIAMENTO
DOS
COMPONENTES
ELÉTRICO DA AMBULÂNCIA.
AR CONDICIONADO PARA PACIENTE.
ALARME SONORO DE RÉ.

CLAUSULA SEGUNDA: DO PRAZO E LOCAL DA ENTREGA: A entrega do veiculo deverá
ser realizada em ate 30 dias após a assinatura do contrato no Centro Médico, Rua
Pereira Barretos, 925 - Centro – Pradópolis-SP.
PARÁGRAFO ÚNICO – O objeto da presente licitação será inspecionado pela Comissão
de Avaliação de Veículos Municipais, designada por Portaria, podendo rejeitá-lo, se não
estiver de acordo com as especificações do Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
Estado de São Paulo
Rua Tiradentes, 956 – Centro – CEP 14850-000 – PRADÓPOLIS – SP - Fone: (16) 3981-9900 e-mail:prefeitura@pradopolis.sp.gov.br

CLAUSULA TERCEIRA: DO VALOR– O valor global deste contrato é de R$ ........ (....),
conforme proposta do Contratado, correspondendo ao objeto definido na cláusula
primeira.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.
CLAUSULA QUARTA: DA DESPESA – Os recursos orçamentários para o atendimento
das despesas decorrentes da presente licitação serão suportados pelas seguintes
dotações do orçamento vigente da Prefeitura:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
02 PODER EXECUTIVO
02 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saúde
10 301 Atenção Básica
10 301 0055 SAUDE- ATENÇÃO BASICA
10 301 0055 1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE
10 301 0055 1012 0001 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE
185 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0.01.00 310.000 SAÚDE-GERAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
02 PODER EXECUTIVO
02 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saúde
10 301 Atenção Básica
10 301 0055 SAUDE- ATENÇÃO BASICA
10 301 0055 1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE
10 301 0055 1012 0001 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE
187 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0.05.00 300.012 CONVENIOS

CLAUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO – O pagamento será realizado pela Prefeitura de
Pradópolis da seguinte forma:
Item 01: em até 30 (trinta) dias, contados da entrega do veículo, juntamente com
apresentação da Nota Fiscal devidamente conferido e liberado pelo setor responsável;
através de crédito em conta corrente a ser fornecido pela Contratada.
CLAUSULA SEXTA: DO PRAZO – O contrato terá vigência na data da sua assinatura e
vigorará pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.
CLAUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO – São obrigações do
Contratado: Entregar o veiculo dentro das especificações padrões de qualidade exigidos;
Obedecer aos prazos estipulados na cláusula Segunda; Apresentar a Contratante, caso
esta venha a solicitar, a programação geral dos seus serviços com base em indicações
pela mesma fornecida; Empregar, na execução dos serviços contratados, apenas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
Estado de São Paulo
Rua Tiradentes, 956 – Centro – CEP 14850-000 – PRADÓPOLIS – SP - Fone: (16) 3981-9900 e-mail:prefeitura@pradopolis.sp.gov.br

profissionais técnico-especializados e habilitados, com requisitos indispensáveis para o
exercício das atribuições relacionadas com o objeto desta avença.
CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - São obrigações da
CONTRATANTE: Fornecer todos os dados e especificações necessárias a completa e
correta execução dos serviços; Comunicar ao Contratado, com antecedência mínima de
24 (vinte e quatro) horas, das necessidades supervenientes porventura ocorridas, para o
perfeito cumprimento do objeto deste instrumento.
CLAUSULA NONA: DAS PENALIDADES – O atraso injustificado na execução do
contrato, após assinado, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº
8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora de 1% (um por cento), calculado por
dia de atraso, até no máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor global do contrato;
9.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a administração aplicará ao contratado
as seguintes penalidades (art. 86 e 87, da Lei n º 8.666/93):
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento), sobre o valor global do contrato;
c) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a
Municipalidade pelo prazo de 03 (TRÊS) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção,
aplicada com base na alínea anterior.
9.2 - A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula, ocorrerá na forma e nos
procedimentos previstos nos § § 1º, 2º e 3º, no art. 87, da Lei n º 8.666/93 e
atualizações.
9.3 - O valor das multas deverá recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias
úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.
9.4 – A contratada receberá as notificações e atos correspondentes, através de e-mail ou
fax, fornecidos conforme Anexo IX, sem prejuízo de utilização de outros meios de
comunicação, que a critério da administração, poderá ser adotado.
CLAUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO – O presente contrato poderá ser rescindido nas
hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as consequências
indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no Edital.
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PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados
nos autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA – O presente
contrato não poderá ser objetivo de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou
em parte.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS RESPONSABILIDADES – O Contratado assume
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e
pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por
quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução deste
contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos
ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou
securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e
responsabilidade caberão, exclusivamente ao Contratado.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O Contratante não responderá por quaisquer compromissos
assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinado.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O Contratado manterá, durante toda a execução do contrato,
as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidos na licitação.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA SUPERVISÃO – Fica designado o Secretario
Municipal da Saúde Sra. Maria Otilia Ferraz, responsável pelo acompanhamento da
execução do Contrato.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DOS TRIBUTOS E DESPESAS – Constituirá encargo
exclusivo do Contratado o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas
decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: DA PUBLICIDADE DO CONTRATO – Até o quinto dia útil
subsequente ao da assinatura, a Contratante providenciará o extrato resumido do
contrato celebrado no Jornal DOM.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: DOS ATOS DE COMUNICAÇÃO - A contratada através do
e-mail____________________, receberá as notificações, intimações e demais atos de
comunicação que fizerem necessários pela Contratante, conforme especificado no
Anexo IX.
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CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO – O Foro do contrato será o da Comarca de
Guariba/SP, excluído qualquer outro.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 02 (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
Pradópolis, .... de .......... de 2018.

Silvio Martins
Prefeito Municipal

Contratado
Testemunhas:
________________________
Nome/RG

_______________________
Nome/RG
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO
TRABALHO
DECLARAÇÃO
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS– SP
At. Sr. Pregoeiro

Ref:- Pregão Presencial nº ..../2018
(Razão Social da Empresa), estabelecida na _____________
_____________________ (endereço completo) __________________________________, inscrita no CNPJ
sob
n.
_______________________,
neste
ato
representado
pelo
seu
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório
em pauta, sob as penas da Lei, que está 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, e, para fins do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei n. 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.
RESSALVA, emprega menor, a partir de quatorze anos, na
condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
Por ser verdade assina a presente.
............., ........ de .............................. de 2018.
__________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
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N. do documento de identidade
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

DECLARAÇÃO
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS – SP
At. Sr. Pregoeiro
Ref:- Pregão Presencial nº ..../2018
(Razão Social da Empresa), estabelecida na ............ (endereço
completo) _________________, inscrita no CNPJ sob n. __________________, neste ato
representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições
legais, vem:
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório
em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação
na licitação citada, que não foi declarada inidônea pela Administração Pública de
qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a
comunicar a ocorrência de fatos supervenientes.
Por ser verdade assina a presente.
............., ........ de .............................. de 2018.

__________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N. do documento de identidade
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME/EPP

“D E C L A R A Ç Ã O”
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS – SP
At. Sr. Pregoeiro
REF:- Pregão Presencial nº ..../2018

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ............ (endereço
completo) .........., inscrita no CNPJ sob n. ................, neste ato representada pelo seu
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório
em pauta, sob as penas da Lei, que é microempresa ou empresa de pequeno porte,
nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n. 123, de 14 de
dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a
exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório
do Pregão Presencial n ..../2018, realizado pela Prefeitura Municipal de Pradópolis.
Por ser verdade assina a presente.
............., ........ de .............................. de 2018.

__________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N. do documento de identidade
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ANEXO VII
MODELO DE ATO DE CREDENCIAMENTO

ATO DE DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE CREDENCIADO
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS – SP
At. Sr. Pregoeiro
Ref:- Pregão Presencial nº ..../2018

Pelo presente, designamos o Senhor (a) ____________, portador
do R.G. n. _______________ para nosso representante credenciado a responder por esta
empresa junto a V. Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de
abertura, exame, classificação, lances de preços, habilitação e interposição de recursos,
relativamente à documentação de habilitação e às propostas apresentadas para fins de
participação na licitação em referência.
Por ser verdade assina a presente.
............., ........ de .............................. de 2018.

__________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N. do documento de identidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
Estado de São Paulo
Rua Tiradentes, 956 – Centro – CEP 14850-000 – PRADÓPOLIS – SP - Fone: (16) 3981-9900 e-mail:prefeitura@pradopolis.sp.gov.br

ANEXO VIII
MODELO DE FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA
CNPJ/Nome ou Razão Social
do Proponente:
Endereço:
Telefone:
Dados Bancários:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

OBJETO: Aquisição de veículo tipo Ambulância Simples Remoção, 0 km, ano/modelo 2018:
ÍTEM QTD
01

01

DESCRIÇÃO
PICKUP
COM
DIREÇÃO
HIDRÁULICA,
AR
CONDICIONADO, VIDRO
ELÉTRICO, TRAVA ELÉTRICA DE FÁBRICA.
MOTOR MÍNIMO 1.4, MÍNIMO 88CV – GARANTIA DE
NO MINIMO
(DOZE) MESES OU 100.000
QUILÔMETROS.
TRANSFORMAÇÃO:
COMPRIMENTO
INTERNO
MÍNIMO
2.00M,
CONFECCIONADO INTERNAMENTE EM MATERIAL
TOTALMENTE LAVÁVEL (PLÁSTICO REFORÇADO COM
FIBRA DE VIDRO), COM PERFEITO ACOPLAMENTO
SOBRE A ESTRUTURA DO VEÍCULO; PISO
ANTIDERRAPANTE
EM
FIBRA
DE
VIDRO;
ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED 12V; ILUMINAÇÃO
EXTERNA NAS LATERAIS EM LED’S BRANCOS E
VERMELHOS; 02 TOMADAS 12V, DUAS JANELAS
CORREDIÇAS NAS LATERAIS COM SERIGRAFIA
PADRÃO AMBULÂNCIA; AEROFÓLIO NA TAMPA
TRASEIRA; SUPORTE PARA SORO E PLASMA; MACA
RETRÁTIL COM COMPRIMENTO SUPERIOR Á 1.92M
SENDO VEDADO O DESLOCAMENTO DO BANCO DO
PASSAGEIRO PARA INSTALAÇÃO DA MACA; SUPORTE
PARA SORO E PLASMA; ARMÁRIO FRONTAL INTERNO
LOCALIZADO NA REGIÃO SUPERIOR; BANCO BAÚ COM
ENCOSTO PARA ACOMPANHANTE EM COURVIM, COM
CINTO DE SEGURANÇA; SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE
UM CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE
1M³ / 3 LITROS; CILINDRO DE OXIGÊNIO COM
CAPACIDADE DE 1M³ / 3 LITROS; RÉGUA DE
OXIGÊNIO DE 03 PONTAS COM FLUXÔMETRO /
ASPIRADOR / UMIDIFICADOR; MANÔMETRO; REDE
DE OXIGÊNIO COM VÁLVULA E MANÔMETRO EM
LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; REVESTIMENTO

R$
UNITARIO

R$ TOTAL
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INTERNO EM FIBRA DE VIDRO NA COR BRANCA
(PADRÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE); PINTURA
EXTERNA NA COR DO VEICULO; CONJUNTO
COMPLETO DE FECHADURA, TRINCOS, E CHAVE NA
PORTA TRASEIRA; SINALIZADOR EM BARRA COM
SIRENE DE UM TOM; VENTILADOR INTERNO;
EXAUSTOR INTERNO; PELICA OPACA NA COR
BRANCA; TAMPA TRASEIRA INTEIRIÇA COM
ABERTURA NA VERTICAL COM VIDRO ARREDONDADO
E DOIS AMORTECEDORES A GÁS A FIM DE FACILITAR
A ENTRADA E SAÍDA DO PACIENTE EM LOCAL COM
TRANSITO INTENSO, EQUIPAMENTO OPERACIONAL
PARA GERENCIAMENTO DE TODO SISTEMA ELÉTRICO
DA AMBULÂNCIA: POSSIBILITANDO COMANDO
INTERNO DE DENTRO DA CABINE DO MOTORISTA
PARA O SALÃO DO PACIENTE, GERENCIANDO
BATERIAS, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA,
SINALIZAÇÃO SONORA E VISUAL, DISPONDO DE (01)
UM CARREGADOR DE PAREDE 110V/220V, (01) UM
CARREGADOR VEICULAR COM CABO USB, EXCLUINDO
INSTALAÇÃO DE BOTÕES NA CABINE DO MOTORISTA
PARA
GERENCIAMENTO
DOS
COMPONENTES
ELÉTRICO DA AMBULÂNCIA.
AR CONDICIONADO PARA PACIENTE.
ALARME SONORO DE RÉ.

Dados do representante que assinará o Contrato, conforme consta no contrato social ou
procuração:
Nome:
Identidade nº/
órgão expedidor:
CPF nº
1 – O prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da
entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93).
2 – A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da
licitação estender-se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64, § 3º, da Lei Federal nº
8.666/93.
Local e Data:
Assinatura do(s) representante(s)
legal(is):
(Carimbo do CNPJ)
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ANEXO IX
TERMO DE PERMISSÃO DE ACESSO DE COMUNICAÇÃO
(inserir dentro do envelope de habilitação)

.................................,......................................................................................................................... inscrito no
CNPJ ou CPF sob o nº .. .................................................... por intermédio de seu representante
legal o(a) Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira de
Identidade nº................................... e do CPF nº .........................................., DECLARA, que a
Contratante poderá fazer toda comunicação referente a execução da ata/Contrato como
notificação, pedido etc. Por meio eletrônico no endereço _______________ Telefone
____________ Fax__________ .

Pessoa para contato:
............................................
(data)
............................................................
(representante legal)
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ANEXO X
R E C I B O

D E

R E T I R A D A

D E

E D I T A L

PREGÃO PRESENCIAL N° ..../2018
PROCESSO N° ..../2018
Razão Social
CNPJ n°
Endereço:
e-mail:
Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Pessoa para contato:
Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.
Local: _____________, _____, de _____________ de 2018.
_______________________________
Assinatura

Senhor Licitante,
Visando a comunicação futura entre a Prefeitura de Pradópolis e essa empresa, solicito
de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de
Licitação
por
meio
do
Fax
(16)
3981-9900
ou
pelo
e-mail:
licitacao.pradopolis@gmail.com.
Deixar de encaminhar o presente recibo não trará qualquer prejuízo ao interessado. No
entanto, a Administração ficará impossibilitada de prestar esclarecimentos/informações
ao interessado, implicando seu conhecimento diretamente no processo exceção aos
casos em que a divulgação pela imprensa seja indispensável.
Pradópolis, 15 de Agosto de 2018.
Dalila Aparecida Rossatelli
Pregoeira

