PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO
Paço Municipal Prefeito José de Lima Franco Sobrinho
P.M.PINHALZINHO
P.A. Nº 040/2018
FL. Nº________
Visto___________

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2018
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (MICRO-ÔNIBUS URBANO DE
TRANSPORTE
SANITÁRIO),
CONFORME
PROPOSTA
DE
AQUISIÇÃO
Nº
11108.885000/1180-02-MINISTÉRIO DA SAÚDE”.
DATA DA REALIZAÇÃO: 07 DE AGOSTO DE 2018
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09H30MIN
LOCAL DA RE ALIZAÇÃO DA SESS ÃO: Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal de Pinhalzinho, localizada na Rua Cruzeiro do Sul, nº 225, Centro,
(Prédio do Paço Municipal).
A sessão será conduzida pela Pregoeira Magali Minelli Pinha Cezar ,
designada na Portaria 3.121 de 22 de junho de 2018. Os envelopes contendo a
proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão de
processamento, logo após os credenciamentos dos interessados.
RETIRADA DO EDITAL, ESCLARE CIMENTOS e IMPUGNAÇÕES:
Seção de Licitação e Compras, localizada na Rua Cruzeiro do Sul, nº 225,
Centro,
e-mail:
licitacoes@pinhalzinho.sp.gov.br
ou
compras@pinhalzinho.sp.gov.br . Os esclarecimentos prestados e as decisões
sobre eventuais impugnações serão disponibilizados na página da Internet
http://www.pinhalzinho.sp.gov.br e encaminhados aos interessados.
Obs.: As dúvidas a serem esclarecidas por telefone ou ainda
verbalmente serão somente aquelas de caráter estritamente informal.
O Senhor Prefeito do Município de Pinhalzinho, usando das suas
atribuições legais, torna público que se acha aberta nesta Prefeitura a licitação
na modalidade PREGÃO ( Presencial), do tipo MENOR PREÇO, objetivando a
aquisição de micro-ônibus, objeto relacionado no Anexo I.
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Este certame será regido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002,
Decreto Municipal nº 2.777/2.014 de 26 de Novembro de 2.014, e no que couberem, as
disposições da Lei Federal nº. 8.666, e pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de
dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014.
Integram este Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV

ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII
ANEXO IX

Termo de Referência/ Especificações
Modelo de Proposta de Preços
Modelo de Carta Credenciamento
Modelo de declaração de pleno atendimento aos
requisitos de habilitação e inexistência de
qualquer fato impeditivo à participação
Modelo de declaração de microempresa ou
empresa de pequeno porte
Modelo de declaração de que se encontra em
situação regular perante o Ministério do Trabalho
Minuta do contrato
Termo de Ciência e Notificação
Resumo dos dados cadastrais do licitante

As propostas deverão obedecer às especific ações e exigências
constantes deste instrumento convocatório , bem como o Anexo I –
Especificações.
1- CONSIDERAÇ ÃO INICI AL
1.2- O valor total estimado para o presente processo licitatório é de:
R$ 248.735,20 (duzentos e quarenta e dois mil , setecentos e trinta e cinco
reais e vinte centavos ) e onerará os recursos orçamentários e financeiros
reservados
na(s)
dotação(ões)
codificada(s)
sob
nº(s)
04.01.10.302.2514.4.129. 449052 – Equipamentos e Material Permanente –
Fichas 407 e 250 - Saúde.
2- P ARTICIP AÇ ÃO
2.1. Poderão participar deste pregão empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado e que atendam aos requisitos de
habilitação previstos neste 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;
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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;
2.2.4- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei
10.520/02;
2.2.5- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei
9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais);
2.2.6- Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.
2.2.7- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 9º da Lei
Federal nº 8666/93.
3- CREDENCI AMENTO
3.1- Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá
ser apresentado o que se segue:
3.1.1- Quanto aos representantes:
a) 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 Cartó rio de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura;
b) Tratando-se de Procurador , instrumento público de procuração ou
instrumento particular, do qual constem poderes específicos para formular
ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua
interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
podendo ser utilizado o modelo do Anexo III. No caso de instru mento particular,
o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma
estipulada no subitem “a”;
c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada
deverá identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto;
d) 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 preç os, 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;
e) Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão
admitidos credenciamentos de eventuais licitantes retardatários;
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f) Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante
credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas um lici tante
credenciado.
3.1.2- Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de
habilitação:
Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e
inexistência de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de
acordo com o modelo esta belecido no Anexo IV deste Edital, e apresentada no
momento do Credenciamento.
3.1.3- Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:
Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, que
deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo V deste Edital,
e apresentada FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).
3.1.3.1- A falsidade das declarações prestadas objetivando os
benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/2006 poderá caracterizar o
crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do
enquadramento em outras figuras penais e da aplicação das sanções
administrativas previstas na legislação pertinente, observado o devido processo
legal e poderá implicar também no afastamento da licitante se o fato vie r a ser
constatado durante o trâmite da licitação.
3.1.4. Declarado o encerramento do credenciamento, nenhum outro
licitante será aceito para participação no pregão.
3.1.5. O tempo mínimo de credenciamento será de 10 minutos .
4-FORMA
DE
APRESENTAÇ ÃO
DOCUMENTOS DE HABILITAÇ ÃO

DA

P ROPOSTA

E

DOS

A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser
apresentados separadamente, em dois envelopes fechados e indevassáveis,
contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:
NOME DA EMPRESA
Envelope nº. 1 - Proposta
Pregão nº. 023/2018
Processo Admin. nº 040/2018

NOME DA EMPRESA
Envelope nº. 2 - Habilitação
Pregão nº. 023/2018
Processo Admin. nº 040/2018

5- PROPOSTA
5.1- O Anexo II poderá ser utilizado para a apresentação da
Proposta, datilografado, 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 al ternativas, datado e
assinado pelo representante legal do licitante ou pelo procurador.
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5.2- Não serão admitidas, posteriormente à apresentação das
propostas comerciais, alegações de enganos, erros ou distrações na
apresentação das propostas comerciais , como justificativas de quaisquer
acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.
5.2.1- Verificada a existência de falha(s) formal(is) na proposta, o(a)
PREGOEIRO(A), na própria sessão, poderá permitir ao(s) licitante(s ) que
corrija(m) essa(s); desde que isso não acarrete alteração no(s) preço(s)
proposto(s), no(s) objeto(s) ofertado(s) e no prazo da prestação de serviços;
bem como não comprometa a segurança da licitação;
5.3- Deverão estar consignados na proposta:
5.3.1- A denominação, endereço/CEP, telefone/fax, e -mail e CNPJ do
licitante;
5.3.2- PREÇO(S) UNITÁRIO(S) E TOTAL DO(S) ITEM(NS) , em
algarismos, expressos em moeda corrente nacional, apurados à data de sua
apresentação, incluindo, além do lucro, to das as despesas resultantes de
impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as
despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da
presente licitação;
a) Sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão
inflacionária.
b) O preço ofertado é fixo e irreajustável e deverá ser apresentado
com precisão de duas casas decimais;
c) Para os licitantes que fizerem lances será considerado o último
valor ofertado.
5.3.3- Especificação técnica do veículo, com indicação da marca
e modelo.
5.3.4- Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 90 (noventa)
dias corridos, contados a partir da data de abertura dos envelopes, podendo ser
prorrogado por acordo das partes;
5.3.5- Declaração impressa na proposta de que o item ofertado
atendem todas as especificações exigidas no Anexo I – Especificações.
5.3.6- Declaração impressa na proposta de que o preço
apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto
licitado;
5.4- A proposta deverá estar acompanhada da respectiva ficha
técnica do veículo ofertado.
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6- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Para a habilitação todos os licitantes poderão apresentar inscrição
válida no CRC (Certificado de Registro Cadastral) emitido pela Municipa lidade
(Prefeitura Municipal de Pinhalzinho/SP) ou apresentar a Documentação
Completa:
6.1- No que se refere ao Cadastro na Prefeitura de Pinhalzinho/SP
- CRC:
6.1.1- O cadastro deverá ter classificação pertinente à categoria do
objeto desta licitaç ão;
6.1.2- O licitante regularmente cadastrado junto ao Cadastro da
Prefeitura de Pinhalzinho terá sua condição verificada no sistema pelo
pregoeiro ou pela equipe de apoio.
6.1.3- O licitante deverá apresentar junto com o CRC, os documentos
que estiverem com a validade vencida ou desatualizados;
6.1.4- O CRC deverá ser acompanhado dos documentos do item do
6.2.5 – “Qualificação Técnica” e das declarações constantes do item 6.2.6 –
“Documentação Complementar ”.
6.2- No que se refere à DOCUMENTAÇ ÃO COMPLETA, os licitantes
deverão apresentar:
6.2.1 HABILITAÇ ÃO JURÍDICA (art. 28, da Lei nº 8.666/93):
a-) registro comercial, no caso de empresa individual;
b-) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado (docum ento inicial e última alteração, ou instrumento
consolidado), em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
c-) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade s civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d-) decreto de autorização e ato de registro de autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando se tratar de firma
estrangeira em funcionamento no país e a atividade assim o exi gir.
6.2.1.1 – Caso a empresa licitante tenha entregado a documentação
relativa à habilitação jurídica quando do credenciamento, não será necessário a
juntada da mesma dentro do envelope “Documentação de Habilitação”.
6.2.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHI STA (art. 29, da Lei
nº 8.666/93):
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ);
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou
Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste certame;
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da
lei, mediante a apres entação das seguintes certidões:
c.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta
Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais , ao Sistema de
Seguridade Social (INSS) e à Dívida Ativa da União , expedida pela Secretaria
da Receita Federal;
c.2) Certidão de Regularidade (ICM/ ICMS), expedida pela Secretaria
da Fazenda Estadual da sede da licitante ou declaração de isenção ou de não
incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei;
ou Certidão Negativa (ou Positiva com efeitos de Negativa) de Débitos
Tributários
da
Dívida
Ativa
expedida
pela
Procuradoria
Geral
do
Estado/Coordenadoria da Dívida Ativa;
c.3) A regularidade com a Fazenda Municipal será comprovada pela
Certidão de Tributos MOBI LIÁRIOS de acordo com o estabelecido pelo município
da sede do licitante.
d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de
Regularidade do FGTS;
e) Prova de inexistênc ia de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou p ositiva com efeitos
de negativa – CNDT, que pode ser obtida através do seguinte endereço
eletrônico: http://www.tst.jus.br/certidao .
6.2.2.1- A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão
Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa.
6.2.2.1.1- Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a certidão
de que conste a existência de c réditos não vencidos, em curso de cobrança
executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja
suspensa por moratória ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e
recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tri butário administrativo
ou concessão de medida liminar em Mandado de Segurança.
6.2.2.2- As Microempresas ou empresas de pequeno porte deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que apresente algu ma restrição, devendo ser
promovida a regularização nos termos deste Edital;
6.2.2.3- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal das microempresas ou empresas de pequeno porte, será assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis , nos termos da LC nº 147/2014, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
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vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa;
6.2.3- A não-regularização da documentação, no prazo previsto no
subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções pre vistas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
6.2.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 31, da Lei nº
8.666/93):
Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou
extrajudicial, podendo, ainda, ser apresentada a certidão positiva de
recuperação, hipótese em que a licitante deverá demonstrar seu Plano de
Recuperação, já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a
comprovar sua viabilidade econômico financeira, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da
pessoa física.
6.2.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art. 30, da Lei nº 8.666/93):
a) Apresentação de, no mínimo, 01 atestado(s) ou certidão(ões)
fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, com clara
identificação de seu subscritor, onde se comprove execução de serviços e/ou
fornecimento de materiais (conforme o caso) similares com o objeto desta
licitação.
a.1) O(s) atestado(s) ou certidões acima citados deverá(ão) estar
necessariamente em nome do licitante participante.
6.2.6 – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
Os interessados deverão apresentar, ainda, para efeito de
habilitação:
a-) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério
do Trabalho, conforme Anexo VI deste Edital;
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
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pelo Pregoeiro ou por um dos membr os da Equipe de Apoio no ato de sua
apresentação;
6.3.2- Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de
documentos em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se
refere às certidões;
6.3.3- Na hipótese de não constar pr azo de validade nas
certidões apresentadas, esta Prefeitura aceitará como válidas as expedidas
até 90 (noventa) 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;
6.3.5- Se algum documento apresentar falha não san ável na sessão
acarretará a inabilitação do licitante;
6.3.6- O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando
consulta direta nos sites dos órgãos expedidores na Internet para verificar a
veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônic o.
7- PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1- No horário e local indicado neste Edital será aberta a sessão
pública, iniciando -se pela fase de credenciamento dos licitantes interessados em
participar deste certame, ocasião em que serão apresentad os os documentos
indicados no item 3.1.
7.2- Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao
Pregoeiro os envelopes nº. 1 e nº. 2, contendo, cada qual, separadamente, a
Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação.
7.3- O julgamento será feito pelo critério de menor preço por item ,
observados as especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade
definidos neste Edital;
7.4- A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento
das
condições
estabelecidas
neste
Edital
e
seus
anexos,
sendo
desclassificadas as propostas:
7.4.1- Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições
fixados neste Edital;
7.4.2- Que contiver cotação de objeto diverso daquele constante
neste Edital.
7.4.3- Que apres entarem valores superiores ao estimado pela
municipalidade.
7.5- Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o
Pregoeiro dará por encerrado o certame, lavrando -se ata a respeito.
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7.6- As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de
lances, com observância dos seguintes critérios:
7.6.1- Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços
até 10% (dez por cento) superiores àquela;
7.6.2- Não havendo pelo menos três propostas nas condições
definidas no item anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem
os menores preços, até o máximo de três. No caso de empate das propostas,
serão admitidas todas estas, independentemente do número de licitantes;
7.6.3- O Pregoeiro convidará individualmente os autores d as
propostas selecionadas a formular lances de forma verbal e 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;
7.6.4- O licitante sortead o em primeiro lugar escolherá 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, com intervalo mínimo de 1% (um por cento) do valor do menor
lance, ou outro valor que seja acordado entre os licitantes e o pregoeiro.
7.8- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os
participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.
7.8.1 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado
pelo(a) pregoeiro(a), implicará na exclusão do licitante da etapa de lances
verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito
de posterior ordenação das propo stas.
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 microempresa s 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;
a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência
e apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances , a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de
preclusão;
b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados
pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no
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intervalo estabelecido no subitem 7. 9.1 será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e
apresentar nova proposta;
b1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que
apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação.
7.9.3- O exercício do direito de pref erência somente será aplicado
quando a melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte;
7.9.4- Não ocorrendo a contratação da microempresa o u empresa de
pequeno porte, retomar -se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à
licitação, nos termos do quanto disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei
10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese
de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte
cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.9.1;
a) Na hipótese da não -contratação da microempresa e empresa de
pequeno porte, e não configurada a hipótese prevista no item 7.9.4, será
declarada a melhor oferta aquela proposta originalmente vencedora da fase de
lances.
7.10 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os
participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.
7.11 - Não será admitida desistência da proposta inicial ou dos
lances ofertados, sujeitando -se o licitante desistente às penalidades constantes
no subitem 13.2 deste Edital.
7.12 - O(A) Pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta de
menor valor com vistas à re dução do preço.
7.13 - Após a negociação, se houver, o(a) Pregoeiro(a) examinará a
aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.
7.14 - Considerada aceitável a oferta de menor preço será aberto o
Envelope nº 02, contendo os docum entos de habilitação de seu autor.
7.15 - 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.
7.15.1 - A verificação será certificada pelo(a) Pregoeiro(a) e deverá
ser anexada aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio
eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
7.15.2 - 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, o licitante será inabilitado.
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7.16 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação
previstos neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor do
certame.
7.17 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as
exigências para a habilitação, o Pregoeiro 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 apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de
habilitação, caso em que será declarado vence dor.
7.18 - Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão
registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo
Pregoeiro e Equipe de apoio.
7.19- O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover
quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas, da
documentação, e declarações apresentadas, devendo os licitantes atender às
solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da
convocação.

8- IMPUGNAÇÕES AO EDITAL, RECURSO, ADJUDICAÇ ÃO E
HOMOLOGAÇÃO
8.1- Até dois dias úteis da data fixada para o recebimento das
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório do Pregão.
8.2- Eventual impugnação deverá ser formalizada por escrito e
dirigida ao subscritor deste edital no Balcão de Atendimento da Seção de
Licitação e Compras (Prédio da Prefeitura Municipal) de 2ª à 6ª feira, das 09:00
às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas.
8.2.1Admite -se
impugnação
por
intermédio
de
e -mail
(licitacoes@pinhalzinho.sp.gov.br ou compras@pinhalzinho.sp.gov.br ), ficando a
validade do procedimento condicionada à protocolização do original na Seção de
Licitação e Compras no prazo de 48 horas de seu envio ;
8.2.2- Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho
fundamentado, será designada nova data para a realização deste certame.
8.3- A entrega da proposta, sem que tenha sid o tempestivamente
impugnado este Edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas,
das condições nele estabelecidas.
8.4- Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver
manifestação verbal imediata na própria sessão pública, com o de vido registro
em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo -se então o prazo de
três dias úteis que começará a correr a partir do dia em que houver expediente
nesta Prefeitura para a apresentação das razões, por meio de memoriais,
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ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 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;
8.4.1- Na hipótese de interposição de recurso, o Preg oeiro
encaminhará os autos devidamente fundamentados à autoridade competente;
8.4.1.1- O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo
e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;
8.4.2- As razões e contrarrazões de recurso deverão ser
protocoladas por escrito na Seção de Licitação e Compras do MUNICÍPIO , até
às 16 horas do último dia do tríduo legal, e dirigidas ao(à) Sr(a).
PREGOEIRO(A); o(a) qual poderá ou não reconsiderar sua decisão;
8.4.2.1Admitem-se
recursos
por
intermédio
de
e -mail
(licitacoes@pinhalzinho.sp.gov.br ou compras@pinhalzinho.sp.gov.br ), ficando a
validade do procedimento condicionada à protocolização do original na Seção de
Licitação e Compras no prazo de 48 horas de seu envio.
8.5- A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de
interpor recurso, por parte da(s) proponente(s), importará na dec adência do
direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor e
no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
8.6- Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos
praticados e após a decisão do(s) mesmo(s), a autoridade competente , no
interesse público, deve adjudicar o objeto e homologar o certame para posterior
convocação dos beneficiários para a assinatura da ata .
9 - CONTRAT AÇ ÃO
9.1 - A contratação, objeto dest a licitação será efetivada mediante
termo de contrato conforme minuta anexa, que fica fazendo parte integrante
deste Edital ( Anexo VII);
9.2 - O contrato será elaborado em conformidade com os artigos 55,
60 a 64 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94 e Lei
Federal nº 9.648/98.
9.3- O contrato deverá consignar o(s) preço(s) e o(s) fornecedor(es)
do(s) produto(s), com observância da ordem de classificação, as quantidades e
as condições que serão observadas na contratação.
9.4- O contrato deverá ser assinado pelos adjudicatários no prazo de
5 (cinco) dias, a partir da convocação.
9.5- O licitante adjudicatário deverá apresentar, para assinatura do
Contrato:
a-) Quando o valor original da proposta tiver sido alterado por conta
de lance oferecido na sessão pública do pregão, nova planilha de preços, com
Rua Cruzeiro do Sul, nº 225, Centro – Pinhalzinho/SP – Fone (11) 4018 -4310

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO
Paço Municipal Prefeito José de Lima Franco Sobrinho
P.M.PINHALZINHO
P.A. Nº 040/2018
FL. Nº________
Visto___________

os valores correspondentes à adjudicação , a qual substituirá a primitiva, como
parte integrante da ata. O prazo poderá ser alterado pelo Pregoeiro na sessão.
b-) Documento hábil que comprove a condição do representante legal
da empresa;
c-) Prova de regularidade fiscal e trabalhista;
d-) Todos os documentos pendentes para entrega no ato da
assinatura do contrato.
9.5.1- Fica a empresa dispensada da apresentação dos docum entos
relacionados no item 9.4, “c”, caso as certidões apresentadas da habilitação na
Licitação ainda estejam dentro do prazo de validade na data da assinatura do
contrato.
9.5.2- A adjudicatária entregará os objetos licitados com observância
rigorosa das condições deste Edital e de sua proposta.
9.6- Colhidas as assinaturas, esta Prefeitura providenciará a
imediata publicação do extrato do Contrato.
9.7- O prazo de validade do Contrato será de 12 (doze) meses,
contados da data do recebimento d efinitivo do objeto , sem limite de
quilometragem .
10– DOS PRAZOS E CONDIÇÕES P ARA ENTREG A DO OBJETO
LICITADO
10.1 – O veículo será entregue no prazo máximo de até 60
(sessenta) dias corridos, contados a partir da data d a entrega da Ordem de
Fornecimento, que será efetuada pessoalmente ou por meio eletrônico.
10.2 – Não será permitida na execução a substituição do objeto
ofertado, quer em função de outra especificação, outras formas de execução,
etc.
10.3 – Constatadas irregularidades no objet o contratual, a Município
poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá -los no todo ou em parte,
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição ou alteração , a Contratada deverá
fazê-la em conformidade com a indicação da Adm inistração, no prazo máximo de
30 (trinta) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade, qualidade ou de
parcelas, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem
prejuízo das penalidades cabíveis;
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b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê -la em
conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois)
dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente
contratado.

11- FORM A DE PAG AMENTO
11.1- O pagamento será efetuado em até 15 (quinze ) dias contados
da emissão do Atestado de Recebimento Definitivo, diretamente em conta
corrente da detentora.
11.2- Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos
fiscais apresentados ou outros necessários à contratação contenham
incorreções.
11.3- A contagem do prazo para pagamento terá início e
encerramento em dias de expediente nesta Prefeitura.
11.4- Os documentos de cobrança deverão ser entregues na
Secretaria requisitante.
11.5- Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota
Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à Contratada, carta de correção ,
quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada
a esta Prefeitura no prazo de 3 (três) dias úteis;
11.5.1- Caso não apresente carta de correção no prazo estipulado, o
prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.
12 - SANÇÕES
12.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta,
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a propost a,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às
sanções previstas no artigo 7° da Lei Federal n°. 10.520/02, aplicando -se,
subsidiariamente, no que couberem, as sanções da Lei Federal n° 8.666, de 21
de junho de 1993.
12.2. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior,
devidamente justificado e comprovado, o não cumprimento, por parte da
empresa vencedora, das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos
legais pertinentes, ensejarão a aplicação, segundo a grav idade da falta, das
seguintes penalidades:
a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não
resulte prejuízo para o serviço;
b) Multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do
valor do contrato, nas hipóteses de inexecuç ão, com ou sem prejuízo para o
serviço;
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c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração Pública do Município de Pinhalzinho /SP, por
prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou
inexecução de que resulte prejuízo para o serviço;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou
até que seja promovida a reabilitação perante a auto ridade que aplicou a
penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a
inexecução associem -se à prática de ilícito penal.
12.3- As multas, previstas neste Edital, serão descontadas,
sucessivamente, das garantias, dos pagamentos eventu almente devidos à
licitante vencedora/contratada e, caso não haja ou sejam insuficientes, serão
cobradas judicialmente.
12.4- Ao MUNICÍPIO é facultado o direito de rescindir o contrato, em
caso de falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou dissoluç ão da
sociedade, bem como em outros, previstos nos arts. 77 e 78, da Lei n.º 8.666/93
e alterações posteriores.
13- DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1- As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas
em favor da ampliação da disputa, respeitada a ig ualdade de oportunidade entre
os licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a
segurança da contratação.
13.2- Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não
abertos, não serão devolvidos na sessão. Transcorrido o prazo de validade
das propostas, ficarão à disposição, para retirada, por um período de trinta
dias, findo o qual serão inutilizados.
13.3- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo
Pregoeiro.
13.4- O resultado deste Pregão e os d emais atos pertinentes a esta
licitação, sujeitos à publicação, serão divulgados através da Imprensa Oficial do
Estado ou do Município e na Internet, na página www.pinhalzinho.sp.gov.br .
13.5- O MUNICÍPI O, responsável pelo Pregão, reserva -se o direito
de:
a) revogá -lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas
razões de interesse público decorrente de fato superveniente, ou anular o
procedimento, quando constatada ilegalidade no seu processamento;
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b) alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para
apresentação de propostas, na forma de legislação, salvo quando a alteração
não afetar a formulação das ofertas;
c) adiar o recebimento das propostas (data limite, horário e local),
divulgando, mediante aviso público, a(s) nova(s) informação(ões);
d) suspender o andamento da sessão única, por motivo devidamente
justificado.
13.6- O MUNICÍPIO não se responsabiliza pelas propostas enviadas
pelos Correios ou através de transportadoras, empresas de ônibus ou por
qualquer outro meio de transporte, caso cheguem atrasadas ou violadas:
13.7 – Para aquisição impressa do Edital deste Pregão Presencial
deverá ser feito, conforme o procedimento do MUNICÍPIO, perante recolhimento
da quantia junto ao setor cóp ias para fins de reprodução gráfica da
documentação fornecida.
13.8- Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação,
não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de
Pinhalzinho - SP.
13.9- Para que ninguém alegue desconhecimento, o presente edital é
publicado em resumo na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, no Diário
Oficial da União, no jornal “Gazeta de São Paulo”, afixado no quadro de avisos
da
Prefeitura
Municipal
e
disponível
na
íntegra
no
site
www.pinhalzinho.sp.gov.br .

Pinhalzinho, 23 de Julho de 2018.

BENEDITO LAURO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCI A –
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
PREG ÃO PRESENCI AL N. 023/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (MICRO-ÔNIBUS URBANO DE
TRANSPORTE
SANITÁRIO),
CONFORME
PROPOSTA
DE
AQUISIÇÃO
Nº
11108.885000/1180-02-MINISTÉRIO DA SAÚDE”.
DESCRIÇÃO/ESTIMATIV A:
Item

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

1

Micro-ônibus 0km com acessibilidade de acordo
com as normas vigentes no período da aquisição,
capacidade de no mínimo 20 passageiros; ar
condicionado, sistema de TV visível para todos com
Kit Multimídia, porta pacote ; porta lado direito para
embarque e desembarque; janelas com vidros
móveis com guarnição; poltrona para motorista com
deslocamento lateral; cinto de segurança abdominal
para todas as poltronas; tomada de ar no teto com
saída de emergência acoplada; vidro vigia na
traseira; iluminação interna; motor diesel com no
mínimo de 150 cv de potência e torque mínimo de
450 Nm (kgf.m); injeção eletrônica; mínimo 5
marchas a frente e 01 a ré; direção hidráulica ou
elétrica ; tacógrafo original de fábrica; freio a ar com
ABS; Suspensão dianteira e traseira com mola
parabólica ou trapezoidais e amortecedores
telescópicos; Suspensão traseira com mola
parabólica ou tratrapezoidais e amortecedores
telescópicos; PBT mínimo de 7 toneladas; tanque
com capacidade mínima de 90 litros.

QTDE.

Valor
estimativo
máximo
unitário – R$

01

R$ 248.735,20

Condições gerais:
a) Prazo de entrega: A entrega deverá ser feita pela empresa vencedora da
licitação em até 60 (sessenta) dias corridos do recebimento da ordem de
fornecimento.
b) Validade da proposta: mínimo 90 dias
c) Local de entrega: Prefeitura Municipal de Pinhalzinho, sito na Rua Cruzeiro
do Sul, nº 225, Centro, Pinhalzinho – SP.
d) Garantia: 12 meses a contar da data do recebimento definitivo, sem limite de
km.
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e) O veículo ofertado não poderá ter registro de propriedade anterior e
deverá ser equipado com todos os acessórios que atendam às normas e leis a
ele pertinentes
f) Todos os produtos entregues (objeto deste anexo) deverão ser NOVOS, 1º
uso, em suas embalagens originais, lacrados e ainda de boa qualidade e
procedência e de acordo com todos os padrões e normas de fabricação,
comercialização,
qualidade,
acondicionamento,
rotulagem,
manuseio,
funcionamento e demais legislações legais aplicáveis e definidas em Decretos,
Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas autoridad es governamentais,
em âmbito Municipal, Estadual e Federal pertinentes ao presente objeto
contratual.
g) Qualquer referência à marca e/ou modelo de equipamento e materiais
constantes deste Edital e seus anexos é meramente exemplificativa, admitindo se a ofertas de produtos similares, compatíveis, equivalentes ou superiores em
qualidade/potência.
Pinhalzinho, 23 de Julho de 2018.

BENEDITO LAURO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PREG ÃO n°. 023/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (MICRO-ÔNIBUS URBANO DE
TRANSPORTE
SANITÁRIO),
CONFORME
PROPOSTA
DE
AQUISIÇÃO
Nº
11108.885000/1180-02-MINISTÉRIO DA SAÚDE”.
NOME DO LICI TANTE:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE E E-M AI L DO LICI TANTE:
DECL ARO, por este e na mel hor
PROPOSTA COMERCI AL É A SEGUINTE:

forma

ITEM

QTDE

DESCRIÇÃO DO
VEÍCULO

MARCA/MODELO

01
1

de

direito

PREÇO
UNITÁRIO
R$ .......
(............)

que

NOSS A

PREÇO
TOTAL
R$ .........
(.............)

DECLARO, sob as penas da lei, que o (s) produto(s) ofertado(s) atende(m) todas
as especificações exigidas no Anexo I deste Edital .
DECLARO que o preço indicado contempla todos os custos diretos e indiretos
incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros:
tributos, encargos sociais, material, despes as administrativas, seguro, frete,
instalação e lucro.
Prazo de entrega : em até 60 (sessenta) dias corridos do recebimento da ordem
de fornecimento.
Validade da proposta: _____ dias (mínimo 90 dias).
Pinhalzinho, __ de _______________ de 2018.

______________________________________
Nome e assinatura do representante legal
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ANEXO III
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pregão n.º 023/2018
Proc. Administrativo nº 040/2018
Objeto __________

A

__________________________________________(nome

do

licitante),

por

seu

representante legal (doc. anexo), inscrita no CNPJ sob n. ___________, com sede
_____________________________________, credencia como seu representante o(a) Sr(a).
_______________________ (nome e qualificação), para em seu nome participar do certame
em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para a formulação de propostas e a
prática de todo os demais atos inerentes ao Pregão, nos termos do artigo 4º da Lei
10.520/2002.

_______________, em ____ de ________________ de 2018.

Assinatura do representante legal
RG e CPF
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Eu

__________________________

________________,

representante

legal

da

(nome

completo),

RG

nº.

_______________________

(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 nº.
023/2018, realizado pelo Município de Pinhalzinho, inexistindo qualquer fato
impeditivo de sua participação neste certame.

Pinhalzinho, em ____ de ________________ de 2018.
Assinatura do representante legal
RG e CPF
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo da s sanções e
multas
previstas
no
ato
convocatório,
que
a
empresa
_________________________________________(denominação da pessoa
jurídica), CNPJ nº _______________________é microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos i ncisos I e II e §§
1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º
e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de
2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a
participar do procedimento licitatório do Pregão nº 023/2018, realizado pela
Prefeitura Municipal de Pinhalzinho.
DECLARO, ainda, ter conhecimento do disposto no artigo 13 do
Decreto Municipal nº 2.777, de 26 de novembro de 2014, que dispõe que a
falsidade das declarações prestadas objetivando os benefícios da Lei
Complementar Federal nº 123/2006 poderá caracterizar o crime de que trata o
artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outr as figuras
penais e da aplicação das sanções administrativas previstas na legislação
pertinente, observado o devido processo legal e implicará também no
afastamento da licitante se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da
licitação.

Pinhalzinho, em ____ de ________________ de 2018.

Nome e assinatura do representante legal
RG e CPF nº...........................
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O
MINISTÉRIO DO TRABALHO
Eu ________________________ (nome completo), repres entante
legal da empresa __________________________________ (nome da pessoa
jurídica), interessada em participar do Pregão Presencial nº. 023/2018, do
Município de Pinhalzinho, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do
inciso V do artigo 27 da Lei n º.8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações
posteriores, a ___________________________ (nome da pessoa jurídica)
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*.
* X X XI II - pr o ib iç ã o d e tr a b a lh o no t urn o , p er i gos o ou i ns a lu br e a me n or es d e d e zo i to e de
qu a l qu er t r a b al h o a m en or es d e de ze s s e is a nos , s a lv o na c o nd iç ã o d e apr e nd i z, a p art ir de
qu a tor ze a n os ;

Pinhalzinho, em ____ de ___________ _____ de 2018.

Assinatura do representante
RG e CPF nº. ..........................................
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ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO
PREG ÃO PRESENCI AL Nº 023/2018 – P. A. Nº 040/2018
Gestor: ...........................................................
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (MICRO-ÔNIBUS URBANO DE
TRANSPORTE
SANITÁRIO),
CONFORME
PROPOSTA
DE
AQUISIÇÃO
Nº
11108.885000/1180-02-MINISTÉRIO DA SAÚDE”.

O MUNICÍPIO DE PINHALZINHO , inscrito no CNPJ sob nº 45.623.600/0001 -44,
com sede na Rua Cruzeiro do Sul, 225, Pinhalzinho – S.P., representado, pelo
Senhor Prefeito BENEDITO LAURO DE LIMA, RG nº ................... e CPF nº
................................, conforme atribuições legais, de ora em diante designado
CONTRAT ANTE, e a empresa XXXX XXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob nº.
XXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXXXX, nº XXXXX, no município de
..................................., representada na forma de seu estatuto/contrato social
por xxxxxxxxxx, portador da cédula de identidade do RG nº. XXXXXX XXXX e
CPF nº. XXXXXXXXXXXX, na qualidade de vencedora do Pregão Presencial n.
023/2018, firmam o presente contrato de acordo com o que consta do Edital de
Pregão 023/2018, que fica fazendo parte integrante deste, sujeitando -se, ainda,
às normas da Lei Fed eral nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº
10.520/02 e Decreto Municipal n° 2777/2014 , sob as cláusulas e condições
seguintes e em consonância com o instrumento convocatório:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A CONTRAT ADA, por força do presente instrumento, e por este e na melhor
forma de direito, se obriga e se compromete para com a CONTRATANTE o
fornecimento de veículo micro -ônibus abaixo descrito , de conformidade com a
proposta e demais elemen tos do processo que constitui o Pregão Presencial n °
023/2018 que ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento,
como se aqui estivessem transcritos :
ITEM

QTD

DESCRIÇÃO RESUMIDA
TOTAL GERAL

MARCA/
MODELO

VALOR
UNIT.

R$

VALOR TOTAL

R$

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBI MENTO
2.1. A CONTRATADA obriga -se a fornecer o objeto a ela adjudicado, conforme
especificações e condições estabelecidas no Edital, em seus anexos e na
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proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações
e condições estabelecida s no edital.
2.2. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas pertinentes, tais
como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários, bem como a instalação, incluindo todos os acessórios e
ferramentas necessários pa ra tanto.
2.3. Prazo de entrega: A entrega deverá ser feita pela empresa vencedora da
licitação em até 60 (sessenta) dias corridos do recebimento da ordem de
fornecimento.
2.4- O recebimento dar-se-á pelo órgão recebedor da CONTRATANTE, que
expedirá os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo:
2.4.1- O Termo de Recebimento Provisório será expedido após a entrega do (s)
produto(s);
2.4.2- O Termo de Recebimento Definitivo ou a comunicação de recusa será
expedido em até 05 (cinco) dias corridos do Recebim ento Provisório;
2.5- Constatadas irregularidades no objeto, a Secretaria que foi designada pelo
recebimento, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:
2.5.1- Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do
Anexo I – Memorial Descritivo do Edital do Pregão 023/2018, determinando sua
substituição/correção no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.
2.5.2- Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou
de partes;
2.5.3- As irregularidades deverão ser sanadas pela CONTRATADA imediatamente
mediante recebimento da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente
ofertado.
2.6- O recebimento provisório ou definitivo não exime a CONTRATADA de sua
responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade, correção e s egurança dos
produtos entregues.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FATURAMENTO, P AG AMENTO,
V ALOR E RECURSOS
3.1. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação dos originais das
notas fiscais/faturas.
3.2. Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente
bancária em nome da CONTRATADA, sendo que a data de exigibilidade do
referido pagamento será estabelecida, observadas as seguintes condições:
3.2.1. Em até 15 (quinze) dias, contados da data de emissão do Termo de
Recebimento Definitivo;
3.2.2. A não observância do prazo previsto para apresentação das notas
fiscais/faturas ou a sua apresentação com incorreções ensejará em sanção.
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3.3. O valor total do presente contrato é de R$ XXX (XXXX).
3.4. A despesa onerará os recursos orçamentários e fi nanceiros da(s)
Secretaria(s)
Municipal
(is)
requisitante(s),
codificados
sob
nºs
04.01.10.302.2514.4.129.449052 – Equipamentos e Material Permanente –
Fichas 407 e 250 – Saúde, respeitando L.D.O. se P.P.A.
3.5. A contagem do prazo para pagamento terá iní cio e encerramento em dias de
expediente junto ao órgão CONTRATANTE.
3.6. Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica
interrompido o prazo para o pagamento, sendo iniciada nova contagem somente
após a regularização.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1. O presente contrato terá início na data de sua assinatura encerrando -se no
prazo do término da garantia que é de 12 (doze) meses, a contar da data do
recebimento definitivo do objeto , sem limite de quilometragem .
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIG AÇÕES DA CONTRATAD A
5.1- Manter-se, durante todo o prazo de vigência deste Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
qualificação e habilitação exigidas no respectivo procedimento licitatório.
5.2- Cumprir os termos do presente contrato e do Edital e seus anexos, na
estrita observância da legislação pertinente em vigor.
5.3- Assegurar ao CONTRATANTE o prazo mínimo de garantia apresentado em
sua proposta comercial.
5.4- Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
de transportes e taxas de administração, bem como despesas e obrigações
financeiras de qualquer natureza, despesas operacionais com frete, carga e
descarga, resultantes da execução deste Contrato, sendo que sua
inadimplência, com relação a tais encargos, não transfere ao CONTRATANTE o
ônus pelo seu pagamento, não podendo onerar o presente contrato.
5.5- Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente
ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
deste contrato, correndo à suas expensas os ressarcimentos e indenizações
devidos.
5.6 - Não transferir, no todo ou em parte, o presente contrato .
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIG AÇÕES DA CONTRATANTE
6.1- Efetuar o empenho da s despesas e os pagamentos nas condições e preços
pactuados.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCIS ÃO E S ANÇÕES
7.1. O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a
ocorrência da hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de
junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº . 8.883, de 8 de junho de 1994,
autorizam, desde já, o CONTRAT ANTE rescindir unilateralmente este contrato,
independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto
nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência.
7.2. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente
justificado, comprovado e aceito pela CONTRATANTE, o não cumprimento das
obrigações assumidas ou a infringência de preceitos legais pertinentes, poderá
gerar à CONTRATADA, segundo a gravidade da falta, a aplicação de
penalidades, nos termos dos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal 8.666/93, e
alterações posteriores, na seguinte conformidade:
a) Advertência por escrito.
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato em
caso de:
b.1) - Não retirada / entrega dos produtos nos prazos exigidos;
b.2) - Descumprimento de qualquer cláusula contratual;
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contr ato em
caso de:
c.1) - Abandono do fornecimento, ora contratado;
c.2) - Descumprimento total do contrato;
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração Pública do Município de Pinhalzinho /SP, por
prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou
inexecução de que resulte prejuízo para o serviço;
e) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os seus motivo s determinantes ou
até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a
penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a
inexecução associem -se à prática de ilícito penal.
7.3. No caso de rescisão administrativa u nilateral, o CONTRATADO reconhece
os direitos do CONTRAT ANTE de aplicar as sanções previstas no Edital, neste
ajuste e na legislação que rege a licitação .
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7.4. A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a
responsabilização civ il do CONTRATADO pela inexecução total ou parcial do
objeto ou pela inadimplência.
7.5. A aplicação das penalidades não impede o CONTRAT ANTE de exigir o
ressarcimento dos prejuízos efetivados decorrentes de quaisquer faltas
cometidas pelo CONTRATADO.
7.6. Ao MUNICÍPIO é facultado o direito de rescindir o contrato, em caso de
falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou dissolução da sociedade, bem
como em outros, previstos nos arts. 77 e 78, da Lei n.º 8.666/93 e alterações
posteriores.
CLÁUSULA OITAV A – DO FORO
8.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pinhalzinho, sobre qualquer outro por
mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas as dúvidas oriundas do
presente contrato.
E por estarem às partes de pleno acordo, firmam o presente perante
duas testemunhas, para que o mesmo produza todos os seus devidos e legais
efeitos.
Pinhalzinho,... de ..................... de 2018.

..........................................
BENEDITO LAURO DE LIMA
Prefeitura de Pinhalzinho
...........................................
Contratada

Testemunha 1:
.........................................
Nome/RG:
Testemunha 2:
.........................................
Nome/RG:
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ANEXO VIII
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONT RATANTE:______________________________ ___________________________
CONTRATADA:_________________________________________ __________________
CONTRATO N° (DE
ORIGEM):___________________________________________________
OBJETO:____________________________________ ____________________________
ADVOGADO(S): (*)______________________________________________________
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima
identif icado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONT AS DO
ESTADO, p ara f ins de instrução e julgamento, damo -nos por CI ENTES e
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até
julgamento f inal e sua publicação e, se f or o caso e de nosso interesse, para, nos
prazos e nas f ormas legais e regimentais, exercer o direito da def esa, interpor
recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, dor avant e, de que t odos os despachos e decisões que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário
Of icial do Estado, Cade r no do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Cont as do
Estado de São Paulo, de conf ormidade com o artigo 90 da Lei Complementar Est adual
n° 709, de 14 de janeir o de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos
interessados.
LOC AL e D ATA: _________________ ________________________________________
CONTR AT ANTE
Nome e cargo:__________________________________________________________
E-mail institucional: _______________________________________________________
E-mail pessoal:______________________________________ _____________________
Assinatura: ______________________________________________________________
CONTR AT AD A
Nome e cargo:___________________________________________________________
E-mail institucional ______________________________________________________ _
E-mail pessoal:___________________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________________
____
(*) Facult ativo. Indicar quando já constit uído
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ANEXO IX - RESUMO DOS DADOS CADASTRAIS
P ar a m elh or a t en di ment o, e ra ci on al iz aç ão do s s erv iç os de L ic ita ç ão ,
sol i cit am os a V. S. ª, o es pe ci a l ob sé qui o de no s fo rn e ce r as s egu int es info rm aç õe s,
pr ee nc hen do e st a f i c ha, p a r a no c as o de su a em pr e s a v ir a s er a v en c edo ra , j á te rmo s
os dad os n ec e ss á ri os pa r a a el abo r aç ã o do co ntr ato /p ed id o d e m at er i al e o rd em de
pag am ent o.

R AZ ÃO S O C I AL :
ENDEREÇO COM CEP:
CNPJ:

I N S C R I Ç ÃO E S T AD U AL :

* C O N T AT O R E F E R E N T E À L I C I T AÇ ÃO ( a s s u n t o s r e f e r e n t e s a o s d o c u m e n t o s d e d o c u m e n t a ç ã o / p r o p o s t a
comercial / outros )
NOME

: ........................................................................................................................... .

TELEFONE COM DDD

:................................................ ................

FAX COM DDD

:................................................................

CELULAR COM DDD

:................................................................

EMAIL

:................................................................

* C O N T AT O R E F E R E N T E
produtos/serviços)

À ENTREG A DOS

PRODUTOS

(assuntos

gerais

referentes

a

entregas

dos

NOME: ............................................................................................................................. .................. ...
TELEFONE COM DDD

:................................................................

FAX COM DDD

:................................................................

CELULAR COM DDD

:................................................................

EMAIL

:................................................................

* P E S S O A Q U E AS S I N AR Á O I N S T R U M E N T O C O N T R AT U AL
NOME: ............................................................................................................................. ...................
TELEFONE COM DDD

:................................................................

CARGO QUE OCUPA

:................................................................

RG:

:................................................................

CPF:

:................................................................

EMAIL

:................................................................

P AR A E F E I T O D E P AG AM E N T O :
B AN C O
C/C Nº.
AG E N C I A N º .
C I D AD E

:
:
:
:

O B S : F AV O R AP R E S E N T A R E S T A F O L H A ( D E V I D AM E N T E P R E E N C H I D A) D E N T R O D O E N V E L O P E
“ D O C U M E N T O S D E H AB I L I T AÇ ÃO o u P R O P O S T A C O M E R C I AL ” . A S U A N ÃO AP R E S E N T AÇ ÃO N ÃO
I M P L I C AR Á N A I N AB I L I T A Ç ÃO / D E S C L AS S I F I C AÇ ÃO D O L I C I T AN T E
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