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PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2013 

 

REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE VEÍCULO, 0 KM, TIPO AMBULÂNCIA, ANO 2013 MODELO 2014, 

DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELACIONADO NO EDITAL E SEUS 

ANEXOS.  

 

ABERTURA DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013 ÀS 09H:00MIN. 

 

Rui Gonçalves, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público que se acha aberta, 

nesta municipalidade, licitação na modalidade PREGÃO (presencial), do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO - 

Processo nº 3633/2013, objetivando o Registro de Preços do produto relacionado no Objeto de Edital, que será 

regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 

disposições da Lei federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, com as alterações posteriores, e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele 

fazem parte integrante. 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão pública 

de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do 

certame que será realizado no Departamento de Licitação, sito Rua Dozito Malvar Ribas, 5.000, Itirapuã/SP, 

iniciando-se às 09h:00min. do dia 10 de dezembro de 2013 e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da 

Equipe de Apoio. 

 

UNIDADE REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE SAÚDE. 

 

São partes que integram este edital, e deverão ser cumpridas como se no corpo do edital estivessem, 

exceto quando eventualmente contrariarem o mesmo: 

A) Anexo I – Termo de referência / Projeto Básico; 

B) Anexo II – Modelo de Proposta; 

C) Anexo III – Modelo de Credenciamento 

D) Anexo IV - Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos e que Cumpre Plenamente os 

Requisitos de Habilitação; 

E) Anexo V – Modelo de Declaração de que não emprega menor nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição; 

F) Anexo VI – Declaração de Identificação para ME e EPP; 

G) Anexo VII – Minuta de Ata de Registro de Preços. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE VEÍCULO, 0 KM, TIPO AMBULÂNCIA, ANO 2013 MODELO 2014, 

DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELACIONADO NO EDITAL E SEUS 
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ANEXOS, CONFORME RELACIONADO NO EDITAL E SEUS ANEXOS, conforme relacionado no 

Anexo I. 

 

2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

2.1. Para participação no certame, a licitante deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de 

habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 01 e 

n° 02, com a seguinte inscrição: 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2013 - ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO 

NOME DA LICITANTE 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2013 

ENVELOPE - 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

NOME DA LICITANTE 

 

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1. A empresa licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por meio de 

seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e 

credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada. 

3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de identidade. 

3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá SER APRESENTADA FORA 

DOS ENVELOPES, no original ou cópia autenticada previamente, por tabelião ou por servidor público ou, 

ainda, poderá ser autenticada a cópia à vista do original. 

3.2.1. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

3.2.2. Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá apresentar: 

3.2.3. Para o credenciamento, em se tratando de um dos proprietários da empresa, deverão ser apresentados os 

seguintes documentos: 

 

 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. 

 Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos e de que Cumpre Plenamente os Requisitos de 
Habilitação, de acordo com modelo estabelecido no Anexo IV deste Edital. 

 Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, caso se enquadre, de acordo com 
modelo estabelecido no Anexo VI. 
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3.2.4. Em se tratando de representante da empresa, deverá apresentar: 

 

 Instrumento público ou particular de procuração, este com o firmado outorgante reconhecida em 

cartório, em que constem os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em 

especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de 

procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação 

pública;  

 Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos e de que Cumpre Plenamente os Requisitos de 

Habilitação, de acordo com modelo estabelecido no Anexo IV e deste Edital. 

 Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, caso se enquadre, de acordo com modelo 

estabelecido no Anexo VI. 

3.2.5. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação 

que contenha foto. 

3.2.6 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.  

3.2.7. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará na perda do direito de oferecer 

lance, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

3.3. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório a licitante fazer-

se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

3.4 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 

de dezembro de 2006, e alterações da Lei n. 139/2011, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18, deste edital, deverão 

apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, de que se enquadra como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, ou Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 

3.5. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 3.600.000,00 

(Três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 

123, de 14de dezembro de 2006, e alterações da Lei n. 139/2011, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18, deste edital, 

conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora 

dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, de que se enquadram no limite de receita 

referido acima. 

 

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

4.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais pessoas 

presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes Nº 01 - PROPOSTA e Nº 

02 – DOCUMENTAÇÃO, os quais deverão ser protocolados na recepção da Prefeitura de Itirapuã/SP, até as 

09h:00min do dia 10 de Dezembro de 2013. 

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação de 

nenhuma licitante retardatária. 

4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão comprovar, por meio de 

instrumento próprio, e documento de identificação com foto, poderes para formulação de ofertas e lances 

verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame; 

 

5. PROPOSTA DE PREÇO 
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5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias, deverá ser 

apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo 

representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá 

conter: 

 

 Razão social da empresa; 

 Valor unitário e total do objeto da presente licitação, expressa em moeda corrente real, levando em 

consideração as disposições constantes no Edital, incluindo todos os impostos, seguros, taxas, 

contribuições sociais e quaisquer outras despesas relacionadas com o objeto da presente licitação; 

 Descrição detalhada do objeto ofertado, observadas as especificações constantes do Anexo I, 

informando suas características e quaisquer outros elementos referentes aos materiais, de forma a 

permitir que o pregoeiro possa facilmente constatar se as especificações foram ou não atendidas; 

 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias da abertura dos envelopes da proposta 

financeira; 

 Data, assinatura e identificação do signatário. 

 Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no percentual até, no 

máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em 

eventual contratação. 

 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, será classificada para fase de lances 

a oferta de percentual mais baixo e as das ofertas com preços até 10 % (dez por cento) superior àquela poderão 

fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a proclamação da vencedora. 

6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão as autoras 

das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos lances percentuais, verbais e sucessivos, 

quaisquer que sejam os valores oferecidos em suas propostas escritas. 

6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão 

convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e 

decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da vencedora. 

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem valores iguais, será realizado sorteio para determinação da 

ordem de oferta dos lances. 

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, obedecida a 

ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 30 (trinta) segundos para apresentar nova proposta. 

6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 100,00 (CEM REAIS). 

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando se a proponente desistente às penalidades 

constantes no item 13 deste edital. 

6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na exclusão da 

licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido 

o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas. 
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6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 

menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a 

proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as licitantes 

manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor valor apresentado, o 

pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores consignados 

em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito. 

6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de valores propostos e aceitáveis. Será declarada 

vencedora a licitante que ofertar o menor lance, tendo como base a quantidade estimada dos materiais, 

desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja 

compatível com o preço de mercado. 

6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

 Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

 Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

 Afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do anexo 

I; 

 Contiverem opções de valores alternativos ou que apresentarem valores manifestamente inexeqüíveis. 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no 

edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento 

convocatório. 

6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 

6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2º, da Lei 

Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem aos itens deste edital. 

6.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e 

pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à 

proposta de menor valor. 

6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor valor será 

convocada para apresentar, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, 

até então, de menor valor, situação em que será declarada vencedora do certame. 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não 

apresentar nova proposta, inferior à de menor valor, será facultada, pela ordem de classificação, às demais 

microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do 

item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea “a” deste item. 

6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do item 6.16 

deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 

6.17.1. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado como critério de desempate o sorteio 

entre os licitantes. 

6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor 

inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ 
ESTADO DE SÃO PAULO 
C.N.P.J MF45.317.955/0001-05 

 

 

 
Rua Dozito Malvar Ribas, n° 5.000 CEP 14.420-000 Itirapuã/SP Fone (0XX16) 3146-6700 

6 

 

6.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro 

das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da 

documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 

6.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer informações 

acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de Licitações deste Município, conforme subitem 

14.1 deste edital. 

6.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação dos 

trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

6.22. Durante a sessão de lances não será permitido o uso de telefones celulares no recinto e também não 

haverá liberação para consulta dos representantes dos licitantes às suas empresas. O credenciado deverá 

ter amplo conhecimento do teor da proposta apresentada, em todos os seus itens, a fim de que a empresa 

se faça representar, legitimamente, em eventuais negociações entre as partes, evitando com isso a 

interrupção da sessão para contatos externos visando o esclarecimento de dúvidas sobre o teor da mesma, 

ficando, todavia, os casos excepcionais para serem avaliados pelo Pregoeiro. 

 

7. DA HABILITAÇÃO 

 

7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 02, os 

documentos abaixo descritos, no original ou cópia autenticada previamente, por tabelião ou por servidor público 

ou, ainda, poderá ser autenticada a cópia à vista do original. Os documentos exigidos deverão ser apresentados 

em 01 (uma) via, não podendo ser manuscritos, nem apresentar emendas, rasuras, entrelinhas ou estarem 

ilegíveis; deverão, ainda, ser datados e assinados por seu representante legal, quando expedidos pela própria 

licitante. 

 

7.2.  DOCUMENTOS EXIGIDOS 

 

 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de acordo com a IN/SRF; 

 Prova de regularidade do INSS; 

 Prova de regularidade do FGTS; 

 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas as alterações, devidamente registrados 

na Junta Comercial do Estado de origem, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 Prova de regularidade com a Dívida Ativa da União/Receita Federal, Fazenda Estadual e Municipal da 

licitante e na forma da Lei; 

 Certidão Negativa de Falências e Concordatas, fornecidas pelo distribuidor do Foro da Comarca onde 

está sediada a licitante, com vencimento não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir de sua 

emissão, quando esta não mencionar validade própria; 

 Declaração que atende ao disposto no artigo 7. °, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o 

modelo do Decreto Federal n.º 4.358-02 (Anexo III); 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Ministério do Trabalho. 

7.3. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 20 (vinte) dias, 

a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de inutilização do envelope. 
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7.4. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que possuir restrição em qualquer 

dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 7.2, deste edital, terá sua habilitação condicionada à 

apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a da sessão em que foi 

declarada como vencedora do certame. 

7.4.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da 

Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do 

respectivo prazo. 

7.4.2. Ocorrendo a situação prevista no item 7.4, a sessão do pregão será suspensa, podendo o pregoeiro fixar, 

desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato 

público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 

7.4.3. O benefício de que trata o item 7.4 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 

cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

7.4.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.4, implicará na inabilitação do licitante e 

a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no item 13.1, alínea “a”, 

deste edital. 

 

8. DA ADJUDICAÇÃO 

 

8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor lance será 

declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as 

ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a 

apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o 

pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, a seguir, 

proporcionará as licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a 

falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte 

da licitante. 

 

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

9.1. Tendo a licitante manifestada motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de recorrer, esta terá 

o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 

9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas as 

demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 

(três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do 

processo. 

9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do pregão, são 

pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato recorrido, a qual 

poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, 

devendo,neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, 

sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 
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10. DOS PRAZOS 

 

10.1. O prazo do presente contrato será de 60 (sessenta) dias a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, 

podendo ser prorrogado, por sucessivos períodos, através de aditivos, até o limite previsto no art. 57, II da Lei n. 

8.666/96 e alterações posteriores. 

 

11.  DO RECEBIMENTO 

 

11.1. Verificada a desconformidade do bem, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias 

imediatamente, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 

11.2. A contratante se reserva no direito de a qualquer tempo aferir as especificações do objeto contratual, para 

fins de verificação da conformidade com o licitado, comparando-se com o que foi entregue e o contido na Nota 

Fiscal/Fatura. 

 

12. DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

12.1. Os pagamentos serão realizados mensalmente por meio de crédito na conta corrente indicada ou através de 

boleto bancário, no prazo de até 20 (vinte) dias após a apresentação da Nota Fiscal correspondente à execução e 

entrega do objeto. 

12.2. A despesa decorrente do presente processo será atendida através das seguintes dotações orçamentárias: 

 

02.06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA PRÓPRIOS  

Funcional Programática – 103010011.1009 

-4.4.90.51 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

Ficha – 191 

Recurso Estadual 

 

13. VALOR MÁXIMO 

 

13.1. Fica estabelecido o valor máximo para esta licitação de R$ 89.000,00 (Oitenta e Nove mil Reais). 

 

14. DAS PENALIDADES 

 

14.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as 

licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do item vencido pela licitante por 

inexecução total do ajuste ou proporcionalmente sobre a parte inadimplida; 

c) Multa moratória de 0,33% ao dia em relação ao atraso na entrega do material; 
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d) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

por prazo de dois anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da lei. 

14.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

14.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

15. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

15.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos por escrito, providências ou impugnar o presente edital. 

15.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas por escrito. 

15.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

15.4. Se a ocorrência da impugnação for de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da 

execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a 

pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº. 10.520/2002 e legislação vigente. 

15.5. Quem impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer a todo procedimento licitatório, incorrerá em 

pena de detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8.666/93, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

16. DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

 

16.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 

decorrentes e devidamente comprovadas, nas situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 

8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

16.2. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 

8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo 

licitatório. 

16.3. Comprovada à redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o 

novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Prefeitura para 

a devida alteração do valor registrado em Ata. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do 

edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Itirapuã, setor de Licitações, sito Dozito Malvar 

Ribas, 5000, ou pelo telefone (16) 3146-6700, no horário compreendido entre as 08horas às 11h30min e das 

13h30min às 16h00min, com antecedência mínima de 03(três) dias da data marcada para recebimento dos 

envelopes. 

17.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão encontrar-se-ão à 

disposição de todos os interessados no Município, setor de Licitações. 
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17.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do certame 

na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de 

expediente normal subseqüente ao ora fixado. 

17.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu 

endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 

17.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados em 

original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou servidor público municipal ou, 

ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados 

(internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração. 

17.6. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite 

permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, sobre o valor inicial contratado. 

17.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

17.8. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por 

ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93). 

17.9. Fica eleito o Foro da Patrocínio Paulista, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato 

dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

Itirapuã/SP, 28 de novembro de 2013. 

 

 

 

 

Rui Gonçalves 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO: 

  

Este Pregão Presencial tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO, 0 KM, TIPO AMBULÂNCIA, ANO 2013 

MODELO 2014, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELACIONADO NO 

EDITAL E SEUS ANEXOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES 

ABAIXO: 

 

2. DA JUSTIFICATIVA: 

 

2.1. O veículo, objeto deste edital, a ser adquirido, será utilizado único e exclusivamente na Secretaria de Saúde. 

 

3.  ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES 

3.1 ESPECIFICAÇÕES 

  

01 VEÍCULO, 0 KM, TIPO AMBULÂNCIA ANO 2013, MODELO 2014,  COM AS SEGUINTES 

CARACTERÍSTICAS: 

 

 MOTOR 2.4 LITROS, FLEX, POTÊNCIA MÍNIMA 141 CV; 

 DIREÇÃO HIDRAÚLICA; 

 AR CONDICIONADO; 

 FREIOS ABS; 

 COR BRANCA  

 
Descritivo da Adaptação - Projeto. 

 

 O projeto deverá conter todos os acessórios operacionais, com as modificações necessárias para permitir 

que o veículo atenda suas funções de forma eficiente e confiável. O projeto como um todo, assim como 

dos acessórios incorporados, deverão permitir um fácil acesso para operação, manutenção, reposição e 

ajuste de componentes, com o mínimo de deslocamento. Os materiais específicos devem ser de excelente 

qualidade, representando o melhor e mais durável. 

Capota.  

 Capota construída em alumínio, instalada sobre a carroceria original do veículo com projeção sobre a 

cabina em perfil aerodinâmico, confeccionada em estrutura tubular de duralumínio liga especial, soldada 

através do processo MIG, com revestimento externo em chapa de alumínio lisa fixado a estrutura interna 

através de arrebites e adesivo de alta performance; 
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 A fixação da capota sobre a caçamba original do veículo devera ser feita através de adesivo e parafusos 

de aço 8.8, com arruelas e porcas bicromatizadas, de modo que quando for necessário a transferência da 

capota para outro veículo o sistema de fixação seja de fácil manuseio. 

 Porta traseira única basculante com abertura horizontal, construída em alumínio com sistema de 

sustentação por dois amortecedores pressurizados a gás, com fechadura confeccionada em aço inox, 

acionada através de maçaneta externa, com sistema de trava através de chaves para segurança; 

 As fechaduras devem ser projetadas em aço inox, com peças usinadas, possuindo dispositivo com sistema 

de travamento eficiente, não permitindo sua operação por golpe acidental, ou quando eventualmente 

usada como alça de apoio. 

 As vedações são em borrachas nitrílicas do tipo compressão com sobreposição, impedindo a entrada de 

gases, poeira, água ou ar. 

Sistema Elétrico - Painel, chicotes e conexões:  

 

 Toda fiação elétrica esta protegida em conduítes de fácil acesso para manutenção e cabos antichama com 

terminais clipados nas pontas dos fios. 

 Central elétrica composta de disjuntor térmico, reles, base de fusíveis e chave geral instalado na parte 

superior do armário. 

 Painel elétrico junto ao balcão com interruptores do tipo tecla iluminadas e tomadas elétricas tripolares de 

12 v para equipamentos médicos; 

Baterias. 

 

 Interligação da bateria suplementar com o alternador do veículo com sistema de bloqueio da carga da 

bateria original do veículo. 

Iluminação interna. 

 

 Serão fixado no teto, duas luminárias redondas com diâmetro 203 mm em base estampada em aço inox e 

lâmpadas led´s com lente em policarbonato transparente, acabamento corrugado em prismas ópticos para 

difusão da luz, distribuídas de forma a iluminar todo o compartimento do paciente. 

Iluminação externa. 

 

 Além das luzes originais do veículo tais como: faróis, lanternas, luz de seta, luz de placa, luz de freio e 

luz de ré, serão instalados os seguintes itens: 

 Conjunto de 02 (duas) lanternas com luzes de advertência traseira, na cor vermelha, amarela e âmbar com 

lâmpadas de led´s. 

 Duas luzes de advertência na cor vermelha em cada lateral com lâmpadas de led´s. 

 Uma luz de sena com lâmpadas de led´s na cor branca em cada lateral de forma inclinada a fim de 

iluminar a área lateral próxima do veículo. 
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 Uma luz de embarque com lâmpadas de led´s na cor branca na traseira com facho regulável para iluminar 

as imediações da porta traseira. 

 Barra sinalizada dianteira, sem sirene, fixada sobre o teto do veículo, com cúpula em policarbonato 

injetado, formato octogonal ou elíptico, na cor vermelha com lâmpadas de led´s. 

Sirene eletrônica. 

 

 Sirene eletrônica, composta de um módulo com capacidade de 100 Watts com controle que permitira os 

seguintes tipos de sons: Manual, contínuo, intermitente, intermitente rápido. As duas unidades 

sonofletoras terão potência mínima de 50 Watts cada e serão instaladas no compartimento do motor. 

EQUIPAMENTOS DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE. 

Maca 

 

 Instalação no lado direito do veículo uma maca, construída em alumínio com apenas retrateis, rodízios 

giratórios, colchonetes de espuma revestimento em courvim, 03 cintos de segurança e fixada através de 

engate rápido, construído em aço inox ou alumínio, sendo a alavanca de engate e desengate, fixada no 

piso com parafusos tipo passante com porca auto travante. 

Baú e assento. 

 

 No lado direito do compartimento do paciente será instalado um banco tipo baú confeccionado em chapa 

de compensado naval de 15 mm, revestimento em fórmica de cor clara, dobradiças e parafusos das portas 

e tampas em aço inox. O acabamento da parte superior do baú em contato com a tampa será de borracha 

fixada e colada. 

 Sobre a tampa do baú um assento inteiriço com espuma de 50 mm, densidade 28, com encostos fixados 

na parede interna. Os encostos serão de espuma injetada densidade 28, com espaldar lateral, semelhante 

ao encosto do banco automotivo e revestido em courvim automotivo, cintos de segurança de dois pontos e 

fixados conforme as normas específicas para cinto de segurança. Ao lado do baú devem ser fixados dois 

engates fêmeas para o cinto de segurança, a fim de prender a prancha com vitima sobre o baú. 

Revestimento interno e isolamento termo-acústico. 

 

  O revestimento interno será em ACM (Composto de alumínio/poliuretano/alumínio) ou frestas para uma 

perfeita vedação. Os cantos onde houver a possibilidade de impacto com a maca e outros equipamentos, 

tais como, tampa do baú e cantos dos armários, serão arredondados e protegidos com chapa de aço inox 

de 1,5 mm. 

  Instalação em todo o compartimento de atendimento de isolamento termo-acústico em estiropor de alta 

densidade com espessura de 40 mm e fixada a chapa interna do veículo através de adesivo de alta 

resistência térmica. 

Piso 

 

 Construído em chapa de alumínio liso de 04 mm e revestimento em decorflex, material antiderrapante, 

sem emendas ou fresta para não infiltração de líquidos e obter uma perfeita assepsia. Os cantos do piso 

onde o mesmo se encontra com as partes verticais dos armários e laterais do revestimento interno serão 

abaulados e formando um rodapé de 70 mm com acabamento um vedante tipo sicaflex. 
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COMPARTIMENTO INTERNO 

 

 Armário interno na lateral direita e frontal do compartimento do paciente confeccionados em chapa de 

chapa de compensado naval de 15 mm, revestimento em fórmica de cor clara, composto de divisórias 

internas com portas de acrílico transparente ou fume sobre trilhos em alumínio extrusado, travas que os 

manterão fechados e puxador em forma de furo protegido com sistema dedal. 

 Corrimão instalado no teto sobre a maca confeccionado em tubo de alumínio polido; 

 Puxadores internos instalados nas portas traseiras a fim de facilitar o fechamento pelo lado interno. 

SUPORTE PARA O CILINDRO FIXO DE OXIGÊNIO. 

 

 Instalação no armário um suporte duplo para cilindros de oxigênio, com diâmetro de até 200 mm, 

confeccionado em perfis de alumínio, com borracha no piso e em todo diâmetro do acabamento superior 

para proteção da pintura do cilindro, cinta sintética com largura de 25 mm e ajuste do tipo catraca pra 

fixação dos cilindros. 

SISTEMAS AMBIENTAIS. 

 

 Instalação no compartimento do paciente de um sistema de ventilação forçada composto de dois 

ventiladores para insuflamento de ar instalados na dianteira e dois exaustores instalados na traseira. 

 Instalação junto as laterais esquerda e direita janelas construídas perfis de duralumínio, borracha de 

vedação, vidros deslizante e jateados com 03 listras de 10 mm intercaldas no centro da janela. 

EQUIPAMENTOS DIVERSOS. 

 

 Instalação de suporte para caixa padronizada de no mínimo 5 litros de capacidade total para lixo 

hospitalar; 

 Instalação de alarme de ré com potência de 97 DB. 

 Instalação de suportes duplos para fluídos intra\-venosos e soros, dispostos um em cada lateral próximos á 

cabeceira da vítima a mais ou menos 1300 mm do plano de apoio do paciente. 

GRAFISMO E MARCAÇÕES. 

 

 Grafismo confeccionado em vinil de alta resistência composto das seguintes marcações: 

 Ambulância invertida sobre o capo do motor; 

 Ambulância e Cruz da vida nas laterais esquerda e direita; 

 Ambulância e Cruz da vida na parte traseira; 

       A preparação e processo de pintura atendem o item 5.15, da NBR 14.561. 

  

CONDIÇÕES: 

 

 Frete posto em Itirapuã 
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 Socorro gratuito no prazo normal de garantia 

 Entrega técnica  

 Garantia mínima de 01 ano, sem limite de quilometragem 

 

DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

 

3.1. Os recursos orçamentários para cobrir as despesas decorrentes da aquisição do veículo, objeto desta licitação 

será o seguinte:  

 

02.06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA PRÓPRIOS  

Funcional Programática – 103010011.1009 

-4.4.90.51 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

Ficha – 191 

Recurso Estadual 

 

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO VEÍCULO 

 

4.1 – A Contratada deverá entregar o veículo em até 60 (sessenta) dias após o recebimento da Autorização 

de Fornecimento – AF, nnoo  AAllmmooxxaarriiffaaddoo  CCeennttrraall  ddaa  PPrreeffeeiittuurraa  MMuunniicciippaall  ddee  IIttiirraappuuãã,,  nnaa  RRuuaa  DDoozziittoo  MMaallvvaarr  

RRiibbaass,,  55000000  ––  CCeennttrroo  ––  IIttiirraappuuãã//SSPP..  

 

PAGAMENTO: 

 

6.1 – O pagamento será efetuado em até 20 (VINTE) dias após a entrega total dos produtos, mediante 

apresentação da nota fiscal, devidamente validada pelo gestor do contrato. 

 

Itirapuã – SP, 28 de novembro de 2013. 

 

 

 

Rui Gonçalves 

Prefeito Municipal 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2013 

PROCESSO Nº 3633/2013 

 

HORA DE ABERTURA: 09h:00min. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE VEÍCULO, 0 KM, TIPO AMBULÂNCIA, ANO 2013 MODELO 2014, 

DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELACIONADO NO EDITAL E SEUS 

ANEXOS. 

 

PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇO 

DADOS DO PROPONENTE: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ/CPF: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

TELEFONE: 

E-mail: 

ESPECIFICAÇÃO: O veículo cotado obedece fielmente à descrição disposta no Anexo I – Termo de 

Referência 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$......................................... (......................................). 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 60 (sessenta) dias a partir da assinatura 

PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS: em até 60 dias 

PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA: (mínimo 60 dias) 

PRAZO DE PAGAMENTO: até 10 dias após entrega técnica. 

Nº DA AGÊNCIA BANCÁRIA................................ Nº DA CONTA........................ 

NOME/RG/CPF DO RESPONSÁVEL PARA ASSINAR CONTRATO 

 

  Declaramos nossa inteira submissão aos preceitos legais em vigor, do respectivo Edital de 

que trata a presente proposta; que observaremos, integralmente às normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT. 

   Atenciosamente, 

 

 

______________________________________________________________ 

(Assinatura do representante legal da licitante e seu carimbo de, C.N.P.J.) 
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ANEXO III 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ)  

MODELO DE CREDENCIAMENTO  

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 41/2013  

TERMO DE CREDENCIAMENTO  

 

(A SER APRESENTADO FORA DOS DEMAIS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO)  

 

 

A empresa ________________, com sede na _____________, CNPJ n.º _______________, representada pelo(a) 

Sr.(a) ______________, CREDENCIA o(a) Sr.(a) ____ , ______________ (CARGO), portador(a) do RG n.º 

______________ e CPF n.º _______________________, para representá-la perante o Município de Itirapuã/SP 

em licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 41/2013 - PMI, 

Processo n.° 3633/2013 para REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO, 0 KM, TIPO AMBULÂNCIA, ANO 2013 

MODELO 2014, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELACIONADO NO 

EDITAL E SEUS ANEXOS, podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao 

certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.  

Local e data 

Assinatura 

Empresa 

Representante Legal 

Cargo 

RG 

CPF 

Obs: Documentos a serem apresentados  

a) Em caso de firma individual, o registro comercial;  

b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em vigor);  

c) Em se tratando de pessoa física, a cédula de identidade. 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E QUE CUMPRE PLENAMENTE OS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  

 

 

(Exigida pelo art. 4º, VII da Lei Nº 10.520/02) 

 

 

(nome da empresa) ______________________________, CNPJ nº _________, sediada (endereço 

completo)_____________________________, declara, sob as penas da lei, que até esta data inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, no processo licitatório de 

Pregão nº 41/2013, promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Cidade, ______ de ___________________ de 2013. 

 

 

 

________________________________. 

(nome e nº do RG do declarante) 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO 

 

MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

Ref.: (identificação da licitante) 

 

 

............................................................, inscrito no CNPJ n°.............................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)................................, portador(a) da Carteira de Identidade n° 

............................................ e do CPF ................................, DECLARA,  para fins do disposto no inciso V do 

art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 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 (     ) 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

Para fins de participação no processo licitatório de Pregão nº 41/2013,____________________ (Nome da 

empresa) ”ME” ou “EPP”, CNPJ nº _________, sediada (endereço 

completo)______________________________, declara, sob as penas da lei que é (Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, conforme o Caso), na forma de Lei complementar nº 123/2006. 

 

 

 

Cidade, ______ de ___________________ de 2013. 

 

 

 

________________________________. 

(nome e CPF do declarante) 
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ANEXO VII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA Nº __/2013 

 

PREGÃO Nº 41/2013      PROCESSO Nº 3633/2013      VALIDADE: 60 DIAS DA ASSINATURA  

 

Aos ___________ dias do mês de ________ de dois mil e treze, nesta cidade de Itirapuã, Estado de São Paulo, 

de um lado a PREFEITURA DE ITIRAPUÃ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o 

número 45.317.955/0001-05, situada na Rua Dozito Malvar Ribas, 5000, representada pelo Senhor Prefeito, RUI 

GONÇALVES, e de outro lado à empresa ___________________________________________, cadastrada no 

CNPJ sob o número __________/____-__ e Inscrição Estadual _______________, com sede na 

_______________________________, ___ – ______ – ________/__, representada pelo Senhor 

_________________, __________, ______, _______________, portador do RG _________/__ e do CPF 

___________-__, residente e domiciliado na ___________________, nº _____, nos termos da Lei Federal nº. 

10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal 

nº 8.666, de 23 de junho de 1993, com as alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à 

espécie, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão de Registro de Preços nº 40/2013, Ata de 

julgamento de Preços, publicada na Imprensa Oficial e homologada pelo Sr. Prefeito Municipal, RESOLVE 

registrar o preço para REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO, 0 KM, TIPO AMBULÂNCIA, ANO 2013 MODELO 2014, 

DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELACIONADO NO EDITAL E SEUS 

ANEXOS, conforme condições constantes no Edital, que passa a fazer parte desta, tendo sido o(s) referido(s) 

preço(s) oferecido(s) pela(s) empresa(s) cuja(s) proposta(s) foi(ram) classificada(s) em 1º(s) lugar(es) no certame 

acima numerado, como segue: 

Item Nº ____  

Valor global: 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

1.1 REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE VEÍCULO, 0 KM, TIPO AMBULÂNCIA, ANO 2013 MODELO 2014, 

DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELACIONADO NO EDITAL E SEUS 

ANEXOS, conforme relacionado no Edital em epígrafe, observadas as especificações ali estabelecidas. 

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 60 (sessenta) dias  a partir da assinatura da Ata de 

Registro de Preços. 

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Prefeitura de Itirapuã não será obrigada a 

firmar as contratações que delas poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 

pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

CLÁUSULA III - DAS PENALIDADES 

3.1. Com fulcro no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a Administração poderá 

garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes penalidades, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal: 

a) advertência; 

b) multa, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial, nas seguintes 

hipóteses: 
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b.1) Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso injustificado, sobre o valor total 

contratado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês pela permanência do atraso ou fração equivalente, 

recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 

b.2) Multa de até 10% (dez por cento) sobre do valor contratado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

corridos, uma vez comunicada oficialmente, pela inexecução total ou parcial do contrato; 

c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura de 

Itirapuã, pelo prazo de até 5 (cinco) 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. 

3.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá ser descontado dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração à adjudicatária, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês, ou cobrado judicialmente. 

3.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, e “d” do subitem 3.1. poderão ser aplicadas, cumulativamente ou 

não, à penalidade de multa da alínea “b”. 

3.4. As penalidades previstas neste Capítulo obedecerão ao procedimento administrativo previsto na Lei 

8.666/97, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 9.784/99. 

3.5. Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas nas alíneas “a”, ”b” e “c” do item 3.1. poderão 

ser interpostos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata. 

3.6. No caso das penalidades previstas no item 3.1., alínea “d”, caberá pedido de reconsideração ao Exmo Sr. 

Prefeito Municipal, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato. 

CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS 

4.1. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em 

Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Nº 41/2013. 

4.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições 

constantes do Edital do Pregão Nº 41/2013, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 

4.3. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos recursos da lei orçamentária anual a ser 

executada no exercício de 2013, na seguinte dotação orçamentária: 

02.06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA PRÓPRIOS  

Funcional Programática – 103010011.1009 

-4.4.90.51 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

Ficha – 191 

Recurso Estadual 

CLÁUSULA V - DOS PRAZOS 

11.1. O prazo do presente contrato será de 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do contrato, podendo ser 

prorrogado, por sucessivos períodos, através de aditivos, até o limite previsto no art. 57, II da Lei n. 8.666/96 e 

alterações posteriores. 

CLÁUSULA VI – DO PAGAMENTO 

6.1 O pagamento será realizado mensalmente por meio de crédito na conta corrente indicada ou através de boleto 

bancário, no prazo de até 10 (vinte) dias após a apresentação da Nota Fiscal correspondente à execução e entrega 

do objeto.  

6.2. A respectiva nota fiscal/fatura deverá estar devidamente discriminada, em nome da Prefeitura de Itirapuã. 
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6.3. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal ou dos documentos exigidos como 

condição para pagamento (que são os mesmos documentos exigidos na licitação) por parte da CONTRATADA 

importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE. 

6.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.  

CLÁUSULA VII - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE 

FORNECIMENTO 

7.1. A aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços, bem como a emissão da ordem de 

fornecimento será autorizada, pelo Diretor do Departamento requisitante. 

CLÁUSULA VIII – DA GARANTIA 

8.1. Os produtos deverão possuir garantia conforme Código de Defesa do Consumidor. 

CLÁUSULA IX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Fornecer os produtos, objeto desta contratação, com observância dos demais encargos e responsabilidades 

cabíveis; 

9.2. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a 

todas as reclamações; 

9.3. Fornecer o objeto contratado, de acordo com os parâmetros da especificação do anexo I, durante toda a 

vigência da ata de registro de preços. 

9.4. Substituir ou recuperar o produto que, após a entrega e aceite, apresente defeitos de fabricação, no prazo 

máximo de até 02 (dois) dias, a partir da ciência da rejeição. 

9.5. Manter, durante a vigência da Ata de registro de preços, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação.  

CLÁUSULA X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Integram esta Ata o edital do Pregão Nº 41/2013 e seus anexos e a proposta da empresa vencedora, 

classificada em 1º lugar, no certame supra numerado. 

10.2. Fica eleito o foro da Comarca de Patrocínio Paulista – SP, para dirimir quaisquer questões decorrentes da 

utilização da presente ata. 

10.3 Fica designada a senhor Valdeir Eurípedes Sanguíno, Secretário da Saúde, como Gestor do Contrato. 

Itirapuã/SP, ..... de ............ de 2013. 

Prefeitura Municipal De Itirapuã 

Rui Gonçalves 

Prefeito Municipal 

 

Nome da Empresa: 

Nome do Representante Legal 

 RG: CPF: 

 

TESTEMUNHAS: 

1)___________________________                                                              2)___________________________ 


