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PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2016. 

PROCESSO DAP N° 060/2016. 

 

 

 

 

O MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP, através da Divisão Municipal de Administração e 

Planejamento, por intermédio de seu Pregoeiro oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará 

licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo “MENOR PREÇO POR ITEM” e de acordo com as 

condições estabelecidas neste edital e seus anexos. No caso de impedimento da realização do Certame Licitatório 

naquela data, o mesmo deverá ocorrer no primeiro dia útil posterior ao fato que ensejou o impedimento da realização do 

Certame Licitatório. 

 

A sessão de processamento do Pregão acontecerá na sala da Licitação da Prefeitura Municipal de Presidente 

Bernardes/SP, à Rua Cel. José Soares Marcondes, nº 330, no dia 31/08/2016, ás 13h30min, no município de 

Presidente Bernardes/SP. 

 

1. DA REGÊNCIA LEGAL 

 

1.1 Lei nº 8.666/93 e alterações; 

1.2 Lei Federal nº 10.520/02; 

1.3 Decreto Municipal nº 2.386/2005; 

1.4 Demais disposições contidas neste Edital 

 

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

2.1 1 – A presente licitação tem por objeto a aquisição de 01 VEÍCULO 0 km TIPO AMBULÂNCIA DE SIMPLES 

REMOÇÃO, conforme especificações constantes do anexo VIII que integra este Edital. 

 

2.2. As empresas vencedoras terão o prazo de até 05 (cinco) dias após a adjudicação, para realizar a assinatura do 

contrato. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar do certame licitatório, interessados comprovadamente do ramo correlacionado ao objeto desta 

licitação, regularmente cadastrados neste município ou que satisfaçam as condições exigidas no presente edital e seus 

anexos, parte integrante deste edital. 

 

3.2. Os interessados em adquirir cópia do edital deverão entrar em contato com o setor de Licitações, à Rua Cel. José 

Soares Marcondes, n° 330, centro – Município de Presidente Bernardes/SP ou através do telefone (18) 3262-1022, ou 

pelo site: www.presidentebernardes.sp.gov.br/licitações 

 

3.3. Que a documentação exigida para proposta de preços e habilitação seja apresentada no mesmo ato, até a data, hora 

e local designados neste edital, em envelopes opacos, timbrados ou com o carimbo do CNPJ, lacrados e com os 

seguintes dizeres: 
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ENVELOPE “I” – PROPOSTA DE PREÇOS 

MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP 

PREGÃO PRESENCIAL nº _____/2016 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

  

ENVELOPE “II” – HABILITAÇÃO 

MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP 

PREGÃO PRESENCIAL nº _____/2016 

 (RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

  

3.4. A ausência ou incorreções dos dizeres citados acima, na parte externa dos envelopes não constituirá motivo para 

desclassificação do licitante que poderá inserir as informações faltantes e/ou retificá-las. 

 

3.5. Caso eventualmente ocorra a abertura do Envelope II – Habilitação antes do Envelope I - Proposta de Preços, será 

aquele novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes. 

 

3.6. Não será permitida a participação de empresas em consórcio no presente Pregão, a cessão, transferência e a 

subcontratação total ou parcial de seu objeto. 

 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por meio de um representante que, 

devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por 

sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou 

outro documento equivalente (cópia autenticada); 

 

4.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com 

firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, 

deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

 

4.3. O representante poderá ser substituído por outro devidamente cadastrado; 

 

4.4. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante; 

 

4.5 – A ausência do credenciado a qualquer das fases do  certame será interpretada como desistência da prática dos atos 

a serem realizados no referido momento.  

 

5. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO 

 

5.1. Aberta à sessão, os interessados apresentarão inicialmente ao Pregoeiro ou à sua Equipe de Apoio, 

DECLARAÇÃO, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo Anexo I 

(Essa Declaração deverá estar fora dos envelopes “I” e “II” ). 

 

5.2. Em sendo o caso, a declaração acima poderá ser providenciada e estará à disposição para assinatura dos licitantes 

por ocasião da abertura da sessão; 

 

5.3. Objetivando-se a celeridade do processo, o valor mínimo de um lance para o outro deverá ser de R$ 50,00 

(cinqüenta reais); 
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5.4. Após encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o pregoeiro 

declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais aceitará novos proponentes, dando início ao 

recebimento dos envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação, exclusivamente dos licitantes 

devidamente credenciados.  

 

5.5. Conceder-se-á vistas e rubricas, pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes das empresas 

participantes, em todas as propostas, nos documentos de habilitação do vencedor e nos envelopes de habilitação 

remanescentes; 

 

5.6. O Pregoeiro providenciará a devolução dos envelopes “documentos de habilitação” dos licitantes remanescentes, à 

exceção dos relativos aos 2º e 3º classificados na ordem crescente, que ficarão retidos até assinatura do Contrato pelo 

licitante vencedor; 

 

5.7. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as fases, os 

envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda do Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e 

com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 

 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE “I”) 

 

6.1. A Empresa licitante deverá entregar a proposta no envelope “I” sem emendas ou rasura apresentadas em papel 

timbrado da própria empresa, datilografada ou impressa por processo eletrônico, contendo, obrigatóriamente os itens 

abaixo relacionados: 

A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição Estadual;  

b) número do processo administrativo e do Pregão;  

c) descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do folheto descritivo - Anexo II 

deste Edital;  

d) preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão 

de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, 

todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou 

indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;  

e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.  

6.2. O preço ofertado poderá ser reajustável mediante termos aditivos, devidamente comprovado e autorizado pelo 

poder público, salvo dentro do prazo de validade da proposta que permanecerá fixo e irreajustável.  

6.3. Os preços cotados deverão ser expressos em Real (R$), apenas em algarismo, com três casas decimais. 

 

6.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam 

omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

 

6.5.  A proposta deverá seguir a mesma ordem conforme descrito no anexo do presente edital, sob condição de 

desclassificação da empresa participante. 

 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

7.1 Abertas às propostas, o Pregoeiro classificará o proponente que apresentar a proposta de “MENOR PREÇO POR 

ITEM” em valores sucessivos em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor percentual; 
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7.2 Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas nas condições do item acima o pregoeiro 

classificará todas as melhores propostas subseqüentes, até o máximo três, para que seus autores participem dos lances 

verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas; 

 

7.3 – No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas iniciais, realizar-se-á o sorteio para definir a ordem de 

apresentação dos lances.  

 

7.4 -  Aos licitantes classificados, será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, em 

valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço. 

 

7.5 O licitante que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, será excluído da etapa de 

lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenação das propostas. 

 

7.6 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o 

valor estimado para a contratação. 

 

7.7. Quando houver discrepância entre os valores unitários e os totais resultantes de erros de multiplicação e 

quantidades por valores unitários prevalecerão os valores unitários e o valor total corrigidos; 

 

7.8. Quando houver discrepância entre os valores dos subtotais e os totais resultantes de erros de adição, prevalecerão os 

valores dos subtotais corrigindo o valor total; 

 

7.9. No caso de discrepância dos dados ofertados nas propostas e nos anexos, prevalecerá os da proposta exceto nos 

casos em que os anexos forem mais vantajosos para a Administração Pública; 

 

7.10. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a 

oferta subseqüente, verificando a aceitabilidade e procedendo à habilitação do licitante, na ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo licitante 

declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos. 

 

7.10.1. Nas situações previstas nos subitens 7.4., 7.5. e 7.8., o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante 

para que seja obtido preço melhor. 

 

7.10.2. Será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Contudo, se a licitante for classificada na sessão do Pregão para 

ofertar lances verbais, poderá fazê-lo na forma e oportunidade previstas neste Edital; 

 

7.10.3. A licitante vencedora, após a etapa de lances, deverá assinar a ata constando o valor final negociado. 

 

7.11. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, 

deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e o(s) licitante(s) presente(s). 

 

7.12. Ficam asseguradas as ME e EPP o direito de preferência asseguradas pela Lei Complementar 123/2006. 

 

7.12.1. O Pregoeiro verificará se a licitante que apresentou a melhor proposta está qualificada como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte, e, em caso positivo, considerará imediatamente sua proposta como vencedora. 

 

7.12.2. Se assim não for, o Pregoeiro convocará a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte detentora da proposta de 

menor valor dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) do valor da proposta 

melhor classificada, para que apresente preços inferior ao da melhor classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob 

pena de preclusão do direito de preferência. 

 

7.12.3. No caso de existência de propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujos valores 

sejam idênticos, nas condições do subitem 10.8.2, a convocação será feita mediante sorteio. 
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7.12.4. Caso a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte apresente redução no valor de sua proposta, está será 

declarada vencedora do certame. 

 

7.12.5. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, serão convocadas 

para o exercício do direito a preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte cujos valores das propostas se enquadrem nas condições indicadas no subitem 7.12.2. 

 

8. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE “II”) 

 

8.1 É condição básica para a fase de habilitação, que o licitante apresente, em um envelope, cópias autenticadas, em 

cartório, dos documentos abaixo relacionados, com prazo vigente, em uma via ou, se preferir, cópias acompanhadas do 

original autenticadas pelo Pregoeiro ou membros do Grupo de Apoio que realizará o Pregão, neste caso deverá 

apresentar em horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 as 16:00 Horas (Brasília), até 01 (uma) hora antes da realização 

do certame. 
 

8.2. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de 

sociedades comerciais;  

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da 

documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;  

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades 

civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.  

8.3. Documentos Relativos à Regularidade Fiscal 

a) Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

b) Cadastro de Contribuinte Estadual;  

c) Certidão de Regularidade de Débito Federal;  

d Certidão Regularidade de Débito Estadual;  

e) Certidão Regularidade de Débito Municipal; 

f) Certidão Regularidade de Débito de FGTS. 

g) Certidão Regularidade de Débito de INSS.  

h) Certidão negativa de débito trabalhista CNDT. 

8.4. Documentos Relativos à Vigilância Sanitária. 

 

8.4.1 – Alvará da Vigilância Sanitária do respectivo município da empresa, salvo se a licitação não for de gêneros 

alimentícios. 
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8.5. Declarações: 

 

a) Declaração do licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que cumpre a proibição 

prevista no art.7º da CF – ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, 

perigosas ou insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. Sugerimos o modelo 

apresentado no anexo III, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da 

firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível. 

Identificar quem assinou. 

 

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, de que conhece e aceita o 

teor completo do Edital Pregão Presencial c/ Registro de Preços, ressalvando-se o direito recursal. (anexo IV) 

 

c) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência 

de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração. (anexo V) 

 

8.6. Disposições Gerais da Habilitação 

 

8.6.1. É facultada a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste edital, pelo comprovante de registro 

cadastral do município de Presidente Bernardes/SP, para participar de licitações junto à Administração, no ramo de 

atividade compatível com o objeto do certame, o qual deverá ser apresentado acompanhado dos documentos 

relacionados no subitem 8.3 alíneas “F e G”.  

 

8.6.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas 

as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de sua emissão. 

 

8.6.3. A(s) empresa(s) que possuir (em) Certidão (ões) Positiva (s) com Efeito Negativa (s) e que tiverem seus débitos 

parcelados, deverá(ao) apresentar junto com a Certidão (ões) as Guias de Recolhimentos, devidamente quitada. (com a 

autenticação mecânica do pagamento); 

 

8.6.4. CONDIÇÃO DE PARTICIPÇÃO DA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, havendo 

alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, fica assegurado, à Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 

do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de negativa (art.4º, §1º do Decreto 

Federal nº6.204 de 5 de setembro de 2007.). 

               

8.6.5. Não será aceita documentação remetida via fac-símile. 

 

8.6.6. Quando a licitante apresentar certidão extraída por meio da internet, que não seja original, o Pregoeiro efetuará a 

consulta no site correspondente, para a verificação da sua autenticidade. 

  

 

9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

9.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos (somente via email), providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando 

o pedido no Protocolo da Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes/SP (não será aceito via fax-simile), das 08:00h 

às 11:00h e das 13:00h as 16:00h (Brasília), na Rua Cel. José Soares Marcondes, n° 330 – Município de Presidente 

Bernardes/SP. 

 

9.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da data e horário do Protocolo. 

 

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

 

10. DOS RECURSOS 
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10.1. Qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, mediante registro 

em ata da síntese das suas razões, sendo-lhe desde já concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das 

correspondentes razões, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos. 

 

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a 

adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 

 

10.3. Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

 

10.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

10.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no setor de Licitação. 

 

10.6. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação à aquisição do objeto da licitação à licitante 

vencedora e, constatada a regularidade dos atos procedimentais homologará o procedimento licitatório. 

 

10.7. A homologação do resultado desta licitação não obriga a Administração à aquisição do objeto licitado. 

 

11. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

11.1. A entrega dos produtos serão efetuadas de forma única, após a solicitação do responsável da administração. 

 

11.2. O ato de recebimento do item licitado, não importa em sua aceitação. A critério do responsável, o produto será 

submetido à verificação por servidor competente. Cabe ao fornecedor a troca, dentro de 05 (cinco) dias úteis, dos itens, 

que vierem a ser recusados por não se enquadrarem nas especificações estipuladas ou apresentar alterações. 

 

11.3. A Administração Pública poderá se recusar a receber o objeto licitado, caso este esteja em desacordo com a 

proposta oferecida no momento do Certame, circunstância esta que será devidamente registrada e que caracterizará a 

mora do adjudicatário. 

 

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

12.1. Os pagamentos serão efetuados por esta municipalidade ao licitante vencedor da seguinte forma: 

a) Preço à vista com pagamento no ato da entrega do veículo.  

 

12.2. Havendo erro na Fatura/Nota Fiscal/Recibo, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, o pagamento será 

sustado, até que a adjudicatória tome as medidas saneadoras necessárias. 

 

12.3 O pagamento fica condicionado que a contratada atenda todas as condições de habilitação do que diz respeito à 

regularidade fiscal do item 8.3 das alíneas “F e G”. 

 

12.4 A atualização dos débitos em atraso deverá ser realizada pelo índice oficial do IPCA.  

 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

13.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto dessa licitação, correrão à conta dos recursos específicos:  

 

020901.10.301.0019.1.002 – Aquisição de Veículos 

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Mat. Permanente C.E – R$ 105.800,00 - 1056 
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14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

14.1 O descumprimento dos prazos ou das especificações exigidas ensejará aplicação, ao inadimplente, de multa, 

garantida defesa prévia, no valor equivalente de 0,5% (meio por cento) por dia corrido, até o limite de 15% (quinze por 

cento), calculado sobre o valor do material não entregue ou entregue fora do prazo, ou ainda em desacordo com as 

especificações. 

 

14.2. Pela desistência da proposta após a fase de habilitação, sem motivo justo decorrente de fato superveniente, a 

Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, à contratada, as demais sanções previstas no artigo 87 da Lei 

8.666/93, conforme o caso, a saber: 

 

a) Advertência; 

b) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração por prazo de até 05 (cinco) anos; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurem os motivos de 

punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a Administração. 

 

14.3. O Município de Presidente Bernardes/SP, poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para 

compensação das multas aplicadas. 

 

14.4. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio poderão propor à Administração Pública a revogação ou anulação desta 

licitação, sem que, disso decorra para as licitantes qualquer direito à indenização, compensação ou reclamação. 

 

14.5. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação o direito de promover as 

diligências porventura necessárias para complementar à instrução do processo, conforme lhe faculta o § 3º do Art. 43, 

da Lei 8.666/93. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio prestarão, às empresas interessadas, quaisquer esclarecimentos relativos à 

presente licitação, na Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes/SP, à Rua Cel. José Soares Marcondes, nº330, 

centro, Fone (18) 3262-1022 das 08:00h às 11:00h e das 13:00h as 16:00h (Brasília). 

 

15.2. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro com assessoramento da Equipe de Apoio com 

base na legislação vigente. 

 

15.3. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

15.4. As cópias do presente Edital e Minuta de Contrato, poderão ser retiradas na Divisão de Administração e 

Planejamento da Prefeitura Municipal, ou pelo Site:  www.presidentebernardes.sp.gov.br. 

15.5. Fica ressalvada à administração os direitos insculpidos nos incisos VII, VIII e IX do artigo 55 da Lei 8.666/93. 

16. DO FORO 

 

16.1 Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução desta licitação serão dirimidas no Foro de Justiça da 

Comarca de Presidente Bernardes/SP, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

17. ANEXOS DO EDITAL 

 

Anexo I – Modelo de Declaração de cumprimento de todos os requisitos de habilitação. 

Anexo II – Modelo de Proposta. 

Anexo III – Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no inciso XXXIII do art. 7º da  

Constituição da República Federativa do Brasil 

Anexo IV – Declaração de aceite do teor do Edital 
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Anexo V – Modelo de Declaração de fatos impeditivos 

Anexo VI – Recibo de Retirada do Edital 

Anexo VII – Minuta de Contrato 

Anexo VIII – Termo de Referência - Objeto da licitação 

Anexo IX – Declaração nome do responsável pela assinatura do contrato  

Anexo X – Declaração de ME e EPP assinada pelo Contador responsável. 

 

 

 

Presidente Bernardes/SP, 17 de agosto de 2016. 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ LUCIO CAUNETO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    PPRREEFFEEIITTUURRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTTEEE   BBBEEERRRNNNAAARRRDDDEEESSS   

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO  
Rua Cel José Soares Marcondes nº330 – CEP 19300-00 

fone: (018) 3262-9999 - Telefax: (018) 3262-1022 
CNPJ   55.251.185/0001-07 

PAÇO MUNICIPAL “ JUSTINO DE ANDRADE” 
 

Página 10 de 27 

 

 

ANEXO I 

 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO. 

 

  A empresa _______________por intermédio do seu representante ou procurador, declara ao 

Município de Presidente Bernardes/SP, que atende a todas as condições de habilitação no processo licitatório nº 

___/2015, Edital de Pregão Presencial nº ___/2016. 

  Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 

Local e data. 

 

 

 

 

Assinatura 
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ANEXO II 

 

Modelo de proposta 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

MODALIDADE 

PREGÃO 

PRESENCIAL  

NÚMERO 

___/2.016 

PROCESSO DAP 

Nº__/2016 

TIPO 

MENOR 

PREÇO 

POR ITEM 

Proponente: 

 

Endereço: 

 

Bairro: 

Cidade 

 

Data:  

Telefone                                        Fax 

 

 

Item Especificações Unid Quant Marca Valor Unitário Valor Total 

       

       

       

       

VALOR TOTAL DA PROPOSTA...............................................R$ 

Estando de acordo com os termos do ato 

convocatório e com a legislação nele indicada, 

propomos os valores acima com validade da 

proposta de ______ dias. 

 

_________________ ____/____/ ____ 

 

 

 

CARIMBO E ASSINATURA 

CARIMBO CNPJ 
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ANEXO III 

 

 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 

 

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7, INCISO XXXIII, DA CARTA MAGNA. 

 

 

(NOME DA EMPRESA)__________________________________________, CNPJ ou CPF no. 

________________________, sediada______________________ (endereço completo) 

_____________________________, declaro a estrita observância ao Princípio Constitucional do art. 7, inciso XXXIII 

da Carta Magna, e estou ciente de que eventual revelação da infringência à regra, acarretará a imediata inabilitação ou 

desclassificação do Pregão Presencial nº ___/2016, como a rescisão do Contrato Administrativo que venha a firmar com 

o Município de Presidente Bernardes/SP. 

 

Local e data. 

____________________________________________________ 

Nome e número da identidade do declarante 

(representante legal da empresa) 
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ANEXO IV 

 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

(NOME DA EMPRESA)________________________________________, CNPJ ou CPF no. 

________________________, sediada______________________ (endereço completo) 

_____________________________, declara, sob as penas da lei, de que conhece e aceita o teor completo do edital 

Pregão Presencial nº____/2016, ressalvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e 

informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação.  

 

Local e data. 

 

_______________________________________________ 

Nome e número da identidade do declarante 

(representante legal da empresa) 
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ANEXO V 

 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

(NOME DA EMPRESA)________________________________________, CNPJ ou CPF no. 

________________________, sediada______________________ (endereço completo) 

_____________________________, declara para os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, que não haver fatos 

impeditivos quanto a nossa participação em licitações ou contratações com a Administração Pública Federal, Estadual e 

Municipal. 

 

Local e data. 

__________________________________________________ 

Nome e número da identidade do declarante 

(representante legal da empresa) 
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ANEXO VI 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº_______/2016 

PROCESSO DAP Nº________/2016 

 

Razão Social: _________________________________________________________CNPJ Nº 

____________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________ 

Cidade: ___________________ Estado: _____ Telefone: ______________ Fax: _______ 

Pessoa para contado: _______________________________________________________ 

 

Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 

Local e data. 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo do CNPJ 

 

Senhor Licitante, 

 

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes/SP e a licitante, solicito de 

Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de Licitação da Prefeitura por meio do fax 

(18) 3262-1022 e trazer o original no dia da abertura do certame que deverá ser apresentado ao Pregoeiro juntamente 

com o seu credenciamento. 

A não remessa do recibo exime o Setor de Licitação da Prefeitura da comunicação de eventuais retificações 

ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

 

Local e data. 

 

___________________________________ 

Assinatura  
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ANEXO VII 

 

 

 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 

 

TERMO DE CONTRATO Nº     

PROCESSO DAP. Nº 

PREGÃO PRESENCIAL Nº  

    

 

PREÂMBULO 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES, Estado de São Paulo, inscrita no M.F. sob o nº 

55.251.185/0001-07, representa neste ato pelo Prefeito Municipal JÚLIO OMAR RODRIGUES, brasileiro, casado, 

administrador, portador do RG nº6.617.558/SSP-SP e do CPF nº969.604.008-30, residente e domiciliado na Rua José 

Pretti nº183, nesta cidade e comarca de Presidente Bernardes-SP, a seguir denominada simplesmente 

CONTRATANTE e por outro lado, __________________________, adiante denominada CONTRATADA, neste ato, 

representada pelo sr. ___________________________             , em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas  

alterações, formalizam o presente termo de contrato para a finalidade proposta, conforme cláusulas abaixo: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. O presente contrato tem por objeto _____________________________________, especificações do Anexo VIII, 

deste instrumento. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL e LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

2.1. O presente contrato está vinculado ao Edital do Pregão N°035/2016 e reproduz os termos e condições da proposta 

vencedora. 

2.2. Este Contrato é regido pela Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

3.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além daquelas definidas na Especificação técnica (Anexo VIII – 

Termo de Referência): 
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3.1.2. Designar um funcionário responsável por todo o processo de comunicação com a Prefeitura Municipal de 

Presidente Bernardes-SP, na realização do objeto contratado (s) e outros assuntos correlatos ao objeto deste contrato. 

3.1.3. Além de cumprir rigorosamente as normas e obrigações constantes deste contrato e os demais instrumentos que o 

integram (Edital, Anexos e Termo de Referência), caberá à CONTRATADA as seguintes obrigações: 

a) Comunicar a Prefeitura, de forma detalhada, qualquer eventualidade ou ocorrência que prejudique a execução do 

objeto; 

b) Permitir a fiscalização do objeto contratado, pelo Gestor do Contrato designado pela Prefeitura, prestando todos os 

esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

c) Manter em compatibilidade com as o obrigações assumidas, durante a execução do contrato, todas as condições de 

habilitação e de qualificação exigidas neste contrato; 

d) Arcar com todos os ônus necessários à completa e correta execução dos objetos; 

e) Respeitar os prazos acordados com a Prefeitura; 

f) Agir segundo as normas e diretrizes da Prefeitura e legislação pertinente. 

g) Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado. 

h) Respeitar todas as especificações do termo de referência integrante do Edital. 

3.2. Constituem obrigações da Prefeitura, além daquelas definidas na Especificação (Anexo VIII – Termo de 

Referência): 

3.2.1. Nomear um colaborador, a ser denominado Gestor do Contrato, para o acompanhamento e fiscalização da 

execução do contrato consistente na verificação da conformidade da prestação do objeto e da alocação dos recursos 

necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato. 

3.2.2. Acompanhar e fiscalizar por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes 

aspectos, quando for o caso: 

a) Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade 

demandada; 

b) Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigidas; 

c) A adequação do (s) objeto (s) prestados à rotina de execução estabelecida; 

d) O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e, 

e) A satisfação do público usuário. 

3.2.3. O acompanhamento e fiscalização definidos no item 3.2.2. serão realizados pelo Gestor do Contrato nomeado na 

Cláusula Décima Terceira (13ª), cujas responsabilidades estão ali definidas. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO 

4.1. A entrega do produto será efetuada de acordo com a necessidade da administração. 

 

4.2. O ato de recebimento do item licitado, não importa em sua aceitação. A critério do responsável, o produto será 

submetido à verificação por servidor competente. Cabe ao fornecedor a troca, dentro de 05 (cinco) dias úteis, dos itens, 

que vierem a ser recusados por não se enquadrarem nas especificações estipuladas ou apresentar alterações. 

 

4.3. A Administração Pública poderá se recusar a receber o objeto licitado, caso este esteja em desacordo com a 

proposta oferecida no momento do Certame, circunstância esta que será devidamente registrada e que caracterizará a 

mora do adjudicatário. 
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5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO 

5.1. O prazo de vigência do contrato para a prestação do (s) objeto (s) será até 31/12/2016, contados a partir da 

assinatura do contrato, podendo ser prorrogado mediante aditivo contratual, a critério da Municipalidade, nos termos do 

art. 57 da Lei de Licitações. 

Parágrafo 1°. A prorrogação dar-se-á mediante prévia e expressa manifestação das partes. 

Parágrafo 2°. Transcorrido o prazo de vigência sem que haja qualquer manifestação quanto a sua prorrogação, o 

presente instrumento se resolverá de pleno direito. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO 

6.1. O valor total do contrato é de R$_________ (__________________), conforme demonstrado na proposta de 

Preços. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1. O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) de acordo com o(s) item(ns) constante(s) da Especificação e Proposta de 

Preços, desde que os objetos tenham sido efetivamente entregues, devidamente atestado pelo Gestor do Contrato de que 

foram cumpridas todas as exigências contratuais, e aceitos pela Prefeitura. 

7.2. Os pagamentos serão procedidos por meio de depósito bancário em conta corrente de titularidade da 

CONTRATADA e/ou boleto bancário expedido pela mesma. 

7.3. Os pagamentos serão realizados no ato da entrega do objeto. 

7.4. Os pagamentos serão efetivados mediante a apresentação dos seguintes documentos da CONTRATADA: 

a) Documentos Fiscais (nota fiscal/fatura, com os quantitativos efetivamente entregues, e, devidamente atestada pelo 

Gestor do Contrato designado pela Prefeitura); 

b)Regularidade fiscal (CND´s INSS, FGTS e CNDT); 

c) Outros documentos a critério do Gestor do Contrato, ou que constem do Termo de Referência (Anexo VIII). 

7.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, considerar-se-ão dias úteis somente aqueles em que 

houver expediente na Prefeitura. 

7.6. A não observância do exposto anteriormente (subitem 7.4.) reservará a Prefeitura o direito de suspender 

automaticamente os pagamentos, e ainda, se no ato da atestação, não estiverem de acordo com a especificação 

apresentada e aceita pelo Gestor do Contrato; os quais serão regularizados após a entrega das documentações exigidas, 

não estando a Prefeitura sujeita ao pagamento de juros, correções ou indenizações em decorrência da suspensão dos 

pagamentos por culpa da CONTRATADA. 

7.7. Ocorrendo erro no documento da cobrança e/ou cobrança indevida, este será devolvido e o pagamento será sustado 

para que a CONTRATADA tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da 

data da reapresentação do mesmo. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não 

apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais. 

7.8. Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA enquanto perdurar qualquer pendência contratual, bem como, 

sem que ocorra, efetivamente, a prestação dos serviços ora contratados, de acordo com a execução do descrito no Termo 

de Referência – Anexo VIII. 
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7.9. A Prefeitura poderá utilizar os pagamentos devidos para cobrir possíveis despesas com multas aplicadas a 

CONTRATADA, após regular processo administrativo. 

7.10. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor 

será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da CONTRATADA, após regular processo administrativo. 

7.11. Não cabe a Prefeitura qualquer responsabilidade quanto ao pagamento de valores que não estejam contemplados 

neste instrumento, bem como, a eventuais dispêndios sofridos pela CONTRATADA, para a consecução do objeto deste 

instrumento, que não guarde relação com o contratado, dentre os quais: hospedagem, alimentação e deslocamento. 

7.12. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela CONTRATADA, 

serão de sua exclusiva responsabilidade. 

7.13. Por força das legislações vigentes, sobre o valor do objeto contratado, incidirão todos os tributos de 

responsabilidade das respectivas partes, cabendo a Contratante quando for o caso, efetuar as devidas retenções, na fonte, 

dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos, na forma da legislação tributária vigente. 

7.14. A CONTRATANTE, ainda, se reversa o direito de reter quaisquer importâncias referentes a outros tributos 

obrigatórios, os quais venham a incidir sobre a prestação dos serviços ora contratados. 

7.15. Quando da emissão da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA deverá destacar o valor das retenções dos impostos 

referidos no item anterior. 

7.16. A atualização dos débitos em atraso deverá ser realizada pelo índice oficial do IPCA. 

8. CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTAMENTO 

8.1. O preço estabelecido na cláusula anterior é fixo, podendo ser reajustável, mediante comprovação de reequilíbrio 

econômico. 

9. CLÁUSULA NONA – DA REPACTUAÇÃO 

9.1. É admitida a repactuação deste contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 30 (trinta) dias, a contar 

da assinatura do presente instrumento, com relação à proposta vencedora do certame, em relação aos custos com a 

execução do objeto decorrente do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do 

objeto. 

9.2. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica da alteração 

dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços, conforme for à variação de custos 

objeto da repactuação. 

9.3. Quando da solicitação da repactuação, para fazer jus à variação de custos decorrente do mercado, esta somente será 

concedida mediante a comprovação pelo contratado do aumento dos custos, considerando-se: 

a) os preços praticados no mercado; 

b) as particularidades do contrato em vigência; 

c) a nova planilha com a variação dos custos apresentada; 

d) indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e, 

e) a disponibilidade orçamentária desta Municipalidade. 

 

9.4. O pedido de repactuação deverá ser formulado 60 (sessenta) dias antes do vencimento do presente contrato, 

devendo ser protocolizadas junto ao setor competente, acompanhado do pedido de prorrogação de prazo do mesmo e 
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entrega dos comprovantes de variação dos custos. Aceito a prorrogação do prazo deste contrato, a decisão sobre o 

pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de trinta (30) dias antes do vencimento do contrato. 

9.5. As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de apostilamento, e não poderão alterar o 

equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que 

deverão ser formalizadas por aditamento. 

9.6. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela CONTRATADA. 

9.7. A CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles praticados no 

mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa. 

9.8. As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do contrato, será 

objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação do contrato ou com o encerramento do contrato. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

10.1. A CONTRATANTE poderá aplicar a Contratada, mediante envio de notificação e assegurada à defesa prévia pelo 

prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento desta, as seguintes penalidades: 

10.1.1. Advertência, aplicada quando ocorrer o descumprimento das obrigações assumidas, desde que sua gravidade, 

mediante justificativa, não recomende a aplicação de outra penalidade superior. 

10.1.2. Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na prestação do objeto, 

incidente sobre o valor total do instrumento, no caso de inexecução total ou parcial do objeto do presente instrumento 

e/ou descumprimento, injustificado, do pactuado no presente instrumento; 

10.1.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do instrumento, caso seja constatado pela CONTRATANTE, 

a incapacidade por parte da CONTRATADA, de prestar os objetos aqui contratados, seguido da rescisão unilateral do 

instrumento; 

10.1.4. As multas impostas a CONTRATADA serão descontadas do pagamento ou ainda, quando necessário, cobradas 

judicialmente. Nestes casos, serão acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até o limite de 20% 

(vinte por cento); 

10.1.5. As penalidades estabelecidas neste instrumento serão aplicadas administrativamente, independentemente de 

interpelação judicial ou extrajudicial, inclusive apuração de prejuízos e perdas e danos causados a CONTRATANTE. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR 

11.1. Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeitos de rescisão contratual unilateral ou não 

aplicação de multas, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir, quando vierem a afetar a realização do 

objeto no local onde estiver sendo executado o mesmo: 

11.1.1. Greve geral; 

11.1.2. Calamidade pública; 

11.1.3. Condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e 

11.1.4. Outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil. 

11.2. Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela CONTRATADA perante a 

CONTRATANTE; 

11.3. Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou força maior, o fato deverá ser comunicado a 

Prefeitura, até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência. 
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

12.1. A CONTRATANTE poderá, ainda, rescindir o presente contrato, sem aviso prévio e independentemente de 

notificação previa e/ou procedimento judicial nos seguintes casos: 

a) A inexecução total ou parcial, a execução deficiente, irregular ou inadequada do objeto deste contrato, assim como o 

descumprimento dos prazos e condições estipulados neste contrato e seus anexos, por parte da CONTRATADA; 

b) falência, dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial da CONTRATADA; 

d) alteração da razão social, de finalidade ou de estrutura da CONTRATADA, de forma que, a juízo da Prefeitura, possa 

ser prejudicada a execução deste Contrato. 

12.2. A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade por todos os prejuízos que a rescisão acarretar a 

CONTRATANTE. 

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e 

a ampla defesa. 

12.4. Se o presente instrumento for rescindido, o Termo de Rescisão deverá discriminar: 

12.4.1. Balanço das atividades contratuais já cumpridas ou parcialmente cumpridas; 

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados ou ainda devidos; 

12.4.3. Indenizações e multas. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ENCARGOS 

13.1. Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de eventuais encargos trabalhistas, 

previdenciários e aqueles relacionados à prevenção de acidentes de trabalho, não decorrendo do presente instrumento 

qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE ou eventuais prepostos. 

13.1.1. Havendo qualquer reclamação de cunho trabalhista contra a CONTRATANTE envolvendo cooperado e/ou 

empregado da CONTRATADA, esta responderá pela indenização dos valores eventualmente condenados; 

13.1.2. A CONTRATADA responderá, ainda, por toda e qualquer demanda cível ou criminal decorrente da execução 

culposa das atividades previstas na cláusula 1ª (primeira), inclusive perante terceiros envolvidos na execução deste 

contrato; 

13.1.3. Caberá a CONTRATADA, informar aos seus empregados, prestadores de serviços, envolvidos na prestação do 

objeto contratados, o conteúdo do presente instrumento. 

13.2. A CONTRATADA deverá efetuar, por sua conta, o pagamento dos impostos, licenças e taxas federais, estaduais e 

municipais, incidentes sobre sua atividade ou decorrentes deste instrumento, comprovando tais pagamentos a 

CONTRATANTE, sempre que esta solicitar. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO GESTOR 

14.1. A fiscalização deste instrumento será exercida pelo (a) gestor (a) Sr(a). _______________________________, 

RG nº ___________SSP-SP, CPF n° ___________, nomeado(a) como responsável pela execução do objeto firmado 

neste Contrato. 

14.2. O Gestor do Contrato deverá promover o registro das ocorrências verificadas adotando as providências necessárias 

ao fiel cumprimento das cláusulas definidas neste contrato, Termo de Referência, Edital e demais obrigações impostas à 

CONTRATADA e a CONTRATANTE. 

14.3. Caberá ao Gestor do Contrato: 
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a) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento e execução do objeto, nos termos estabelecidos entre as partes, sob os 

aspectos quantitativos e qualitativos, conforme obrigações contratuais assumidas pela CONTRATADA; 

b) Assegurar-se pela boa prestação do(s) objeto(s), verificando sempre o seu bom desempenho; 

c) Documentar e comunicar à CONTRATADA, por escrito, as ocorrências havidas de eventuais imperfeições no curso 

de execuções do(s) objeto(s), fixando prazo para sua correção; 

d) Recusar pagamento do(s) objeto(s) que não forem prestados de acordo com o contratado; 

e) Emitir parecer(es) em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial aplicação de sanções, alterações e 

repactuações do contrato. 

14.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser sem prejuízo das demais ações que objetivem o 

perfeito cumprimento do contrato e aplicação das sanções cabíveis. 

14.5. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do objeto com menor nível de conformidade, 

que poderá ser aceita pelo Gestor do Contrato, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante 

exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheio ao controle da CONTRATADA. 

14.6. O Gestor do Contrato deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos objetos para evitar a sua 

degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar sanções quando verificar um viés contínuo de desconformidade 

da prestação do objeto à qualidade exigida. 

14.7. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 

causados a Municipalidade ou a terceiros, resultantes de imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica em co-responsabilidade da Contratante ou de 

seus agentes e prepostos. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

15.1. A CONTRATADA poderá subcontratar partes do objeto deste contrato, nos termos da Lei Complementar 123, 

sem prejuízo de suas responsabilidades contratuais e legais perante a CONTRATANTE, sendo vedada à contratação 

com licitante que tenha participado do procedimento licitatório. 

15.2. Em caso de subcontratação será exigido que a subcontratada atenda aos mesmos requisitos exigidos da empresa 

ganhadora do certame. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1. As despesas decorrentes da contratação do(s) objeto(s) da presente licitação correrão a cargo das dotações 

orçamentárias próprias consignadas:  

020901.10.301.0019.1.002 – Aquisição de Veículos 

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Mat. Permanente C.E – R$ 105.800,00 – 1056 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. A CONTRATADA e seus profissionais comprometem-se a: 
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17.1.1. Não utilizar a marca ou qualquer material desenvolvido pela Prefeitura para seus produtos e programas, assim 

como os dados dos funcionários que tenha acesso no decorrer das atividades inerentes a este instrumento, em ações 

desenvolvidas a não clientes sem prévia autorização da CONTRATANTE; 

17.1.2. Tratar todas as informações a que tenha acesso em função do instrumento em caráter de estrita 

confidencialidade, agindo com diligência para evitar sua divulgação verbal ou escrita, ou permitir o acesso, seja por 

ação ou omissão, a qualquer terceiro. 

17.2. Este instrumento não poderá ser cedido ou transferido sem o consentimento expresso de ambas as partes, 

obrigando ainda seus herdeiros e sucessores. 

17.3. A tolerância e/ou qualquer concessão feita por uma das partes, não implica em novação ou alteração contratual, 

constituindo em mera liberalidade das partes. 

17.4. A nulidade de qualquer uma das cláusulas deste instrumento não implica a nulidade das demais.  

17.5. Nos casos de alterações ou conveniência das partes quanto ao conteúdo deste instrumento, inclusive no tocante a 

reajuste de valores, será formalizado “Termo Aditivo”, sendo respeitados os limites estabelecidos na legislação 

aplicável ao presente instrumento. 

17.6. Todas as comunicações relativas a este Contrato, de uma à outra parte, serão consideradas como suficientes 

quando devidamente entregues e protocoladas nos endereços constantes no preâmbulo deste instrumento. 

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

18.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Presidente Bernardes – SP, como o único competente para 

ação ou execução do presente instrumento, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES FINAIS: 

   As partes contratantes, de comum acordo com os termos deste Contrato e às normas da Lei 

Federal número 8.666/93 e as condições estabelecidas no Pregão Presencial nº035/2015, assinam o mesmo em 05 

(cinco) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas. 

   Presidente Bernardes,      ___/___/2016. 

 

CONTRATANTE         CONTRATADA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PRESIDENTE BERNARDES-SP 

JOSÉ LÚCIO CAUNETO 

         Prefeito Municipal 

      

TESTEMUNHAS: 

a)_______________________________                  b)_______________________________ 

 

RG Nº_______________________                           RG Nº__________________________ 
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ANEXO VIII 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2016 

PROCESSO Nº060/2016 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

 

01 VEÍCULO 0 KM TIPO AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO 

 

 

 

ITEM OBJETO QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL MARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

- Pick Up/Caminhonete 

- Ano e modelo 2016; 

- Motor com potência 

mínima de 94 CV e Maximo 

122 CV; 

- Freios ABS;  

- Airbags duplo; 

- Direção Hidráulica; 

- Ar condicionado;  

- Vidro e trava elétrica; 

- Combustível flex.; 

- Cabine simples; 

- Capacidade mínima para 2 

pessoas dianteira; 

- Retrovisores do direito e 

esquerdo; 

- Cor branca; 

- Cintos de segurança 

dianteiros de 3 pontos; 

- Barras de proteção contra 

impactos laterais; 

- Todos os itens de 

segurança exigidos pelo 

Código de Transito 

Brasileiro e as seguintes 

especificações: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

   

 

 

 

 



    PPRREEFFEEIITTUURRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTTEEE   BBBEEERRRNNNAAARRRDDDEEESSS   

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO  
Rua Cel José Soares Marcondes nº330 – CEP 19300-00 

fone: (018) 3262-9999 - Telefax: (018) 3262-1022 
CNPJ   55.251.185/0001-07 

PAÇO MUNICIPAL “ JUSTINO DE ANDRADE” 
 

Página 25 de 27 

 

* Especificação do objeto: Ambulância de Simples Remoção 

- Confeccionado em material totalmente lavável PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro) 

na cor branca lisa; 

- Piso antiderrapante; 

- Iluminação Interna em LED na linha central do teto, acima do paciente; 

- Iluminação externa nas laterais em led’s brancos e vermelhos; 

- Duas Tomadas 110 V; 

- Duas Janelas corrediças nas laterais com serigrafia padrão ambulância; 

- Janela de comunicação entre o compartimento do paciente e motorista 

- Aerofólio na tampa traseira; 

- Aerofólio na tampa traseira; 

- Suporte para Soro e Plasma fixados no teto sobre a maca; 

- Black light na tampa traseira; 

- Maca Retrátil, articulada com pernas retrateis, encosto reclinável, rodinhas com freios, 

colchonete revestimento em courvim de material impermeável, costurado eletronicamente e de 

fácil higienização com cinto de segurança; Sistema de segurança automático que impede a queda 

acidental; 

- Armário Frontal interno localizado na região superior; 

- Banco Lateral com encosto para 01 acompanhante em courvim, com cintos de segurança; 

- Suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade mínima de 3litros; 

- Cilindro de oxigênio com capacidade mínima de 3litros; 

- Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; 

- Manômetro; 

- Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; 

- Revestimento interno em fibra de vidro na cor branca. (Padrão do Ministério da Saúde); 

- Pintura externa na cor do veiculo; 

- Conjunto completo de fechadura, trincos e chave na porta traseira; 

- Sinalizador em Barra de Sinalização Acústica Visual composta por, módulos de luzes 

independentes, onde são acoplados sirene eletrônica; 

- Tampa traseira inteiriça com abertura na vertical,vidros arredondados, e dois 

amortecedores a gás; 

- Ventilador interno; 

- Exaustor interno 

- Alarme sonoro de ré 

- Sensor de ré com câmera 

- Pelica Opaca na cor Branca; 

 

*Homologação do RENAVAM (marca, modelo, versão) 
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ANEXO IX 

 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

Nome da empresa, CNPJ, endereço completo com CEP, DECLARO para os devidos fins, que o senhor, nome, 

nacionalidade, estado civil, profissão, endereço residencial, RG e CPF, deverá ser o responsável pela assinatura do 

referido contrato. 

 

Sem mais para o momento. 

 

Local e data. 

 

 

 

_________________________ 

Assinatura Responsável Legal 
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A N E X O   X 

 

 

 

Pregão Presencial nº_____/2016 

Processo nº____/2016 

 

 

Objeto: ____________________________. 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

A empresa ________________________, CNPJ n.º __________________, declara à Prefeitura Municipal de 

Presidente Bernardes-SP, para fins de participação no procedimento licitatório em epígrafe, cumprir plenamente os 

requisitos para classificar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei 

Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Declara-se, ainda, ciente das responsabilidades administrativa, civil 

e criminal. 

 

Local e data. 

 

 

 

_________________________________________ 

Nome do Contador 

CRC nº 

Carimbo da empresa 


