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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 03/2020
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
Órgão Realizador do Certame:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO
A Prefeitura Municipal de João Ramalhode João Ramalho, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ nº
46.444.790/0001-03, doravante denominado simplesmente Município, torna público para conhecimento
de quantos possam interessar que fará realizar através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, na
modalidade PREGÃO, naforma ELETRÔNICA, comcritério de julgamento MENOR PREÇO PORITEM,
nos termos daLeinº10.520,de17de julho de 2002, e legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando
obter a melhor proposta para: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA FURGÃO, TIPO A.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS POR MEIO ELETRÔNICO: A partir das 08:00h do dia 15/10/2020
até às 08:00h do dia 20/10/2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS POR MEIO ELETRÔNICO: Às 09h00min do dia 27/10/2020.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h00min do dia 27/10/2020.
LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
DO OBJETO:
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO AMBULÂNCIA FURGÃO, TIPO A, DESTINADO À UBS – UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO RAMALHO , conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas neste Edital e seusanexos.
O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste
Edital e seus Anexos quanto às especificações doobjeto.
DO REGISTRO DEPREÇOS:
As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as
que constam da minuta de Ata de Registro dePreços.
DOS RECURSOSORÇAMENTÁRIOS:
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Município para o exercício de 2020, na classificaçãoabaixo:
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DOCREDENCIAMENTO:
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua formaeletrônica.
O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, pormeio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira – ICP -Brasil.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes
a estePregão.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que porterceiros.
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantêlos atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se
tornemdesatualizados.
A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento
dahabilitação.
DA PARTICIPAÇÃO NOPREGÃO:
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
destalicitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de2018.
Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso aoSistema.
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, nos limites previstos da
Lei Complementar nº 123, de2006.
A participação neste certame será concedida o tratamento diferenciado e simplificado para as
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislaçãovigente.
Não poderão participar desta licitação osinteressados:
Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislaçãovigente;
Que não atendam às condições deste Edital e seu(s)anexo(s);
Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa oujudicialmente;
Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de1993;
Que estejam sob falência, concurso decredores, concordata ou emprocesso de dissolução ou
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liquidação;
Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio. O presente edital não prevê as condições
de participação de empresas reunidas em consórcio, pois a experiência prática demonstra que as
licitações que permitem essa participação são aquelas que envolvem serviços de grande vulto e/ou de
alta complexidade técnica. Além de que, a aceitação de consórcios na disputa licitatória situa-se no
âmbito do poder discricionário da administração contratante, conforme art. 33, caput, da Lei n.
8.666/1993, requerendo-se, porém, que sua opção seja sempre previamente justificada no respectivo
processo administrativo, conforme entendimento dos Acórdãos de nº. 1.636/2006-P e 566/2006-P” TCU Ac n. 2869/2012- Plenário (Item1.7.1);
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão
nº746/2014-TCU-Plenário).
Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio
do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº123,de2006, estando apta
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a49.
Os itens exclusivos paraparticipação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do
campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequenoporte.
Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seusanexos;
Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em
conformidade com as exigênciaseditalícias;
Queinexistemfatosimpeditivosparasuahabilitaçãonocertame,cientedaobrigatoriedade
de
declarar
ocorrênciasposteriores;
Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de 16 anos, salvo menor, apartir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,
da Constituição;
Que a proposta foi elaborada de formaindependente;
Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da ConstituiçãoFederal;
Que os bens são fornecidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras
de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de1991.
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e nesteEdital.
DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DEHABILITAÇÃO:
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço,
até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
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automaticamente a etapa de envio dessadocumentação.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por
meio de chave de acesso esenha.
Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dossistemas.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação,
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC
nº 123, de2006.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de suadesconexão.
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos
de habilitação anteriormente inseridos nosistema.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento daproposta.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio
delances.
DO PREENCHIMENTO DAPROPOSTA:
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintescampos:
Valor unitário e total doitem;
Marca;
Modelo;
Ano deFabricação;
Detalhada do objeto, contendo as informações mínimas à especificação do Termo de Referência:
indicando, o modelo, ano/modelo, prazo de garantia defábrica;
Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam aContratada.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dosbens.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação
de erro, omissão ou qualquer outropretexto.
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O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
suaapresentação.
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, quando participarem de licitaçõespúblicas;
O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode
ensejar a fiscalização do Município de João Ramalho e, após o devido processo legal, geraras seguintes
consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da
lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis
e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução da Ata de Registro de Preços.
DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES:
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados nesteEdital.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou
não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo deReferência.
SERÁDESCLASSIFICADAAPROPOSTAANEXADAQUEIDENTIFIQUEOLICITANTE.
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos osparticipantes.
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase deaceitação.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão
da fase delances.
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
O lance deverá ser ofertado pelo valor doitem.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão
e as regras estabelecidas noEdital.
O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último
por ele ofertado e registrado pelosistema.
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final efechado.
A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema
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encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção
delances.
Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta
de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento desteprazo.
Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a
ordem crescente devalores.
Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o
reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento desteprazo.
Poderá o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa
fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de
habilitação.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação dolicitante.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção doslances.
Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas doze horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de suaproposta.
Em relação a itens não exclusivos para participa ção de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal,
do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538,
de2015.
Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
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encontraremnafaixadeaté5%(cincoporcento)acimadamelhorpropostaoumelhorlanceserão consideradas
empatadas com a primeiracolocada.
A mais bem classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática paratanto.
Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste
no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno
porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o
exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitemanterior.
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto efechado.
Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos
bensproduzidos:
Nopaís;
Por empresasbrasileiras;
Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia noPaís;
Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas nalegislação.
Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
ou os lancesempatados.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contra proposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 1 (uma) hora, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e
já apresentados ou solicitados durante a sessão.
Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTAVENCEDORA:
Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estimado pela
Administração.
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Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final incompatível com o
estimado pela Administração, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no mínimo, dez horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 1 hora (uma hora), sob pena de não aceitação
daproposta.
É facultado o Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo oprazo.
Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de
outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação daproposta.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem declassificação.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informandono “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade.
O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas nesteEdital.
Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preçomelhor.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre
que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação,
pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for ocaso.
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto nesteEdital.
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DAHABILITAÇÃO:
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintescadastros:
a)
SICAF;
b)
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c)
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
d)
Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União –TCU.
Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”,
“c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.)
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sóciomajoritário.
Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas,
o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.
A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares,
dentreoutros.
O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição
departicipação.
No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empateficto,
previsto nos arts.44 e 45 da Lei Complementar nº123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da propostasubsequente.
Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do
SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e
trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitaçãotécnica.
O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018
mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até
o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam
vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da
proposta, a respectiva documentaçãoatualizada;
O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios
eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s)
certidão(ões)válida(s).
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Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhálos, em formato digital, via sistema, no prazo de 1(uma) hora, sob pena de inabilitação.
Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do
documentodigital.
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmentepermitidos.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome damatriz.
10.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins dehabilitação:
Habilitaçãojurídica:
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectivasede;
Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual-CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítiowww.portaldoempreendedor.gov.br;
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de1971;
No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidaçãorespectiva.
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Regularidade fiscal etrabalhista:
ProvadeinscriçãonoCadastroNacionaldePessoasJurídicasounoCadastrodePessoas Físicas, conforme
ocaso;
Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidãoexpedidaconjuntamentepelaSecretariadaReceitaFederaldoBrasil(RFB)epela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da FazendaNacional;
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade
em cujo exercício contrata ouconcorre;
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade
em cujo exercício contrata ouconcorre;
Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá
comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na forma dalei;
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objetocontratual;
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço(FGTS);
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de1943;
Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno
porte
deverá
apresentar
toda
a
documentação
exigida
para
efeito
de
comprovaçãoderegularidadefiscal,mesmoqueestaapresentealgumarestrição,sobpena deinabilitação.
QualificaçãoEconômico-Financeira:
10.10.1.Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, incluindo
as certidões referentes aos processos eletrônicos de primeiro e segundo grau fornecidas pelo Tribunal
de Justiça. Não será inabilitado o licitante que deixar de apresentar a certidão emitida fisicamente pelo
fórum/distribuidor ou apresentar vencida ou emitida a mais de 30 (trinta) dias, uma vez que para conter
o avanço da pandemia provocada pelo novo coronavírus – COVID-19, os fóruns/distribuir das certidões
referente aos processos físicos não estão com atendimento a público. No entanto, se faz necessário
acostar as certidões emitidas diretamente no site (eletrônica) primeiro e segundograu.
DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA:
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 1 (uma) horaa
contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico edeverá:
Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou
seu representantelegal.
Conteraindicaçãodobanco,númerodacontaeagênciadolicitantevencedor,parafinsde pagamento.
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do ata de registro de preços e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for ocaso.
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Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, vinculam aContratada.
Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº8.666/93).
Ocorrendodivergênciaentreospreçosunitárioseopreçoglobal,prevalecerãoosprimeiros; no caso de
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estesúltimos.
A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado,
sob pena dedesclassificação.
A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de
outrolicitante.
As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após ahomologação.
DOS RECURSOS:
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no
mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada,
isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio
do sistema.
Havendo quem se manifeste, caberá o Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação
da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,fundamentadamente.
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade dorecurso.
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
dessedireito.
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de um dia para apresentar as
razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contra razões também pelo sistema eletrônico, em um dia, que começará a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.
O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis deaproveitamento.
Os recursos apresentados somente terão efeito devolutivo e não suspenderão as decisões recorridas.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante
nesteEdital.
DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
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A sessão pública poderá serreaberta:
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos
os atos anulados e os que deledependam.
Quando houver erro na aceitação do preço mais bem classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art.43,§1ºdaLCnº123/2006. Nessas
hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa
delances.
Todososlicitantesremanescentesdeverãoserconvocadosparaacompanharasessãoreaberta.
A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.
A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastraisatualizados.
DA ADJUDICAÇÃO EHOMOLOGAÇÃO:
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, pora todo Pregoeiro, caso não
haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursosapresentados.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimentolicitatório.
DO CONTRATO:
Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a
partir da data de sua convocação, para assinar o contrato, cujoprazo de validade encontra-se nela
fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesteEdital.
Alternativamenteàconvocaçãoparacomparecerperanteoórgãoouentidadeparaaassinatura do contrato, a
Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da data de seurecebimento.
O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única
vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e
desde que devidamenteaceito.
DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E DE ENTREGA:
Não haverá exigência de garantia de execução e de entrega para a presentecontratação.
Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no
edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
Nahipótesedeovencedordalicitaçãonãocomprovarascondiçõesdehabilitaçãoconsignadas no edital ou se
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recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais
cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

DO REAJUSTE EM SENTIDOGERAL:
As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor do contrato são as estabelecidas no
Termo de Referência, anexo a esteEdital.
DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DAFISCALIZAÇÃO:
Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos noTermo de
Referência.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DACONTRANTE:
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo deReferência.
DOPAGAMENTO:
As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.
DAS SANÇÕESADMINISTRATIVAS:
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
Não assinar a ata de registro de preços ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade daproposta;
Não assinar a ata de registro de preços, quandocabível;
Apresentar documentaçãofalsa;
Deixar de entregar os documentos exigidos nocertame;
Ensejar o retardamento da execução doobjeto;
Não mantiver a proposta;
Cometer fraudefiscal;
Comportar-se de modoinidôneo.
Considera-secomportamentoinidôneo,entreoutros,adeclaraçãofalsaquantoàscondiçõesde participação,
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, emq ualquer momento da
licitação, mesmo após o encerramento da fase delances.
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anterioresficarásujeito,semprejuízodaresponsabilidadecivilecriminal,àsseguintessanções:
Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto dacontratação;
Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta
dolicitante;
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até doisanos;
Impedimento de licitar e de contratar com o Município de João Ramalho, e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cincoanos;
DeclaraçãodeinidoneidadeparalicitaroucontratarcomaAdministraçãoPública,enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
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autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízoscausados.
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demaissanções.
Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização –PAR.
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato
lesivoàAdministraçãoPúblicanacionalouestrangeiranostermosdaLeinº12.846,de1ºdeagosto de 2013,
seguirão seu rito normal na unidadeadministrativa.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal
resultantesdeatolesivocometidoporpessoajurídica,comousemaparticipaçãodeagentepúblico.
Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante,oMunicípiodeJoão Ramalhopoderácobrarovalor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do CódigoCivil.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de1999.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio daproporcionalidade.
As penalidades serão obrigatoriamente registradas noSICAF.
As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.
DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DEESCLARECIMENTO:
Até 01 (um) dia útil antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar esteEdital.
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, peloe-mail: licitacao1@joaoramalho.sp.gov.br.
Caberá o Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir
sobre a impugnação no prazo de até 01 (um) dia útil contados da data de recebimento da impugnação.
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização docertame.
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Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados o Pregoeiro,
até 01 (um) dia útil anterior à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por
meio eletrônico via internet, no endereço indicado noEdital.
O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 01 (um) dia útil, contado da data
de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do
edital e dosanexos.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
Pregoeiro, nos autos do processo delicitação.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e aadministração.
DAS DISPOSIÇÕESGERAIS:
Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistemaeletrônico.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, peloPregoeiro.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de
Brasília –DF.
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação eclassificação.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito àcontratação.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança dacontratação.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processolicitatório.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do
interessepúblico.
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Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as desteEdital.
O
Edital está
disponibilizado,
na
íntegra,
no
endereço
http://www.joaoramalho.sp.gov.bre www.comprasgovernamentais.gov.br.

eletrônico

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
24.12.1.ANEXO I – Termo deReferência
24.12.2.ANEXO II – Minuta de Contrato
24.12.3.ANEXO III – Declarações
João Ramalho/SP, 14 de outubro de 2020
Wagner Mathias
Prefeito Municipal
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
Objeto: Aquisição de veículo Ambulância Furgão, tipo A, destinado à UBS – Unidade Básica de
Saúde do Município de João Ramalho
DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Item
01

Quant
01

Especificação
Veiculo Ambulância, Furgão, tipo A, zero quilometro, primeiro emplacamento.
TIPO: Van
ALTURA: APROXIMADAMENTE 2.254 MM
LARGURA: APROXIMADAMENTE2.100 MM
COMPRIMENTO: APROXIMADAMENTE 4.963 MM
ANO DE FABRICAÇÃO: Ano de fabricação/modelo 2020 OU SUPERIOR
COR: Branca
MOTOR: Motor de no mínimo 2.3
POTÊNCIA: Mínimo 130 CV
COMBUSTÍVEL:Diesel
CÂMBIO: Cambio por transmissão manual com no mínimo cinco marchas à frente e
uma à ré
DIREÇÃO: Direção hidráulica ou elétrica
AIR BAG: Duplo para motorista e passageiro
CINTO DE SEGURANÇA: Dianteiro de três pontos com pré-tensionador
AR CONDICIONADO: Ar-condicionado quente e frio
GARANTIA: Mínimo de 12 (doze) meses ou 100.000 (cem mil) km
DOCUMENTAÇÃO: Inicial, não sendo admitidas propostas de ofertas de veículos cujos
Certificados já tenham sido emitidos em nome de terceiros
Equipado com todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito.

1 - Documentação Inicialdo Veículo em nome desta municipalidade, não sendo admitidas
propostas de ofertas de veículos cujos Certificados já tenham sido emitidos em nome de terceiros.
2 - Prazo de Entrega: Até 15 (Quinze) dias contados do recebimento da solicitação.
3 - Local de Entrega: Secretaria Municipal de Saúde, Rua Paulo de Azevedo, nº 80, Centro,
Município de João Ramalho, estado de São Paulo.
4 - Prazo de Garantia: Mínimo 12 (doze) meses
5 - Prazo de Pagamento: De conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros, a
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Administração projetará prazos de pagamento para até 30 (trinta) dias a partir da data de entrega
da nota(s) fiscal(is) / Fatura(s) devidamente atestada(s) pelo Setor Competente.
6 - Dotação Orçamentária: As despesas decorrente da presente contratação deverão onerar a
seguinte dotação orçamentária: ........
7 – Socorro e Assistência Técnica: A Contratada deverá prestar serviços de socorro e
assistência técnica durante o período de garantia, em todo o Estado de São Paulo, através de
rede de concessionárias, oficinas técnicas autorizadas ou, ainda, unidades móveis, sendo que,
nesta última hipótese, o atendimento deverá ser prestado no prazo máximo de três dias úteis.
7.1 - A Contratada deverá fornecer, juntamente também com cada veículo entregue, a relação de
todas as cidades do Estado de São Paulo atendidas por concessionárias da marca, oficinas
técnicas autorizadas, ou, ainda, unidades móveis.
8 – Das outras Despesas: Correrão por conta da contratada todas as despesas de transporte,
seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega do objeto.
a) - Os veículos deverão ser entregues livres de quaisquer ônus.

DISPOSIÇÕESGERAIS:
Osproponentessujeitar-se-ãoàsdisposiçõesdalegislaçãopertinente,lei8.666/93ealterações posteriores
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no que diz respeito à entrega do objeto a sercontratado.
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ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº .......

PROPOSTA
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/2020
OBJETO:Aquisição de veículo Ambulância Furgão, tipo A, destinado à UBS – Unidade Básica de
Saúde do Município de João Ramalho

Prezados Senhores,
Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:
ITEM

1

DESCRIÇÃO
Veiculo Ambulância, Furgão, tipo A,
zero
quilometro,
primeiro
emplacamento.
TIPO: Van
ALTURA: APROXIMADAMENTE 2.254
MM
LARGURA:
APROXIMADAMENTE2.100 MM
COMPRIMENTO:
APROXIMADAMENTE 4.963 MM
ANO DE FABRICAÇÃO: Ano de
fabricação/modelo
2020
OU
SUPERIOR
COR: Branca
MOTOR: Motor de no mínimo 2.3
POTÊNCIA: Mínimo 130 CV
COMBUSTÍVEL:Diesel
CÂMBIO: Cambio por transmissão
manual com no mínimo cinco
marchas à frente e uma à ré
DIREÇÃO: Direção hidráulica ou
elétrica
AIR BAG: Duplo para motorista e
passageiro
CINTO DE SEGURANÇA: Dianteiro
de três pontos com pré-tensionador
AR
CONDICIONADO:
Arcondicionado quente e frio
GARANTIA: Mínimo de 12 (doze)
meses ou 100.000 (cem mil) km
DOCUMENTAÇÃO:
Inicial,
não
sendo admitidas propostas de ofertas
de veículos cujos Certificados já
tenham sido emitidos em nome de

MARCA/
FABRICANTE

QTD

V.UN

V.TOTAL

R$

R$
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terceiros
Equipado com todos os equipamentos
exigidos pelo Código Nacional de
Trânsito.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$
PAGAMENTO:
VALIDADE DA PROPOSTA :
PRAZO DE GARANTIA:

NOME DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
RG. E CPF.
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ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO

Aos _____ dias do mês de ______________ do ano dois mil e _______, pelo presente instrumento
contratual, presentes as partes, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO,
CNPJ. 46.444.790/0001-03, com sede à rua Benedito Soares Marcondes n.º 300, em João
Ramalho, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo Prefeito Municipal WAGNER
MATHIAS, portador da Cédula de Identidade nº. 34.624.004-9 – SSP/SP., e CPF. n.º 282.915.34802 e por outro lado ____________________________. - CNPJ. ________________, Inscrição
Estadual n.º ______________, estabelecida à ________________ n.º ______, em ____________,
Estado de ______________, neste ato representada pelo Senhor _______________________,
portador da Cédula de Identidade nº. _______________ e CPF. n.º __________________,
residente e domiciliado à rua ____________________________ nº _______, em
_______________, Estado de São Paulo que em razão da proposta vencedora da licitação
Modalidade __________ processo n.º ___, já Homologada pelo Senhor Prefeito Municipal,
celebram entre si, o presente instrumento contratual, consoante as seguintes cláusulas e
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO
1.1 O Poder Executivo Municipal, representado pelo Senhor Prefeito Municipal, já qualificado na
inicial, será denominado simplesmente CONTRATANTE, e a fornecedora dos veículos, objeto do
presente será denominada simplesmente CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1 A Contratada obriga-se a fornecer 01 (um) veículo ...., marca ....., de fabricação nacional,
marca ............., modelo .............. tipo ..... – ..... portas, com capacidade para transporte de no
mínimo .... (.....) pessoas, 0 (zero) Km, ano de fabricação e modelo ......, câmbio por transmissão
......, sendo no mínimo .... (.....) marchas à frente e uma à ré, equipada com motor ...., de ....
cilindros movido à ......, com injeção eletrônica , potência ...... CV, freios dianteiros à ..... e
traseiros à ..... e todos os acessórios exigidos pelo Código Nacional de Transito, conforme folheto
descritivo e ofertado na proposta vencedora.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO INÍCIO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO
3.1 A entrega do veículo, objeto da presente contratação deverá ser efetuada no prazo máximo de
15 (Quinze) dias, contados da data da assinatura deste.
CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA DO OBJETO E DO PAGAMENTO
4.1 A entrega do objeto deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, sito à
rua Benedito Soares Marcondes nº ....., Bairro Centro, em João Ramalho SP.
4.2 De conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros, a Administração projetará
prazos de pagamento para até 30 (trinta) dias a partir da data de entrega da nota(s) fiscal(is) /
Fatura(s) devidamente atestada(s) pelo Setor Competente.
CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES
5.1 Pela inexecução total ou parcial deste contrato, o contratado, além das medidas e penalidades
previstas na Lei Federal 8.666/93, e alterações posteriores, sujeitará a uma multa de até 10% (dez
por cento) do valor consignado ao objeto deste contrato.
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5.2 As multas serão aplicadas pela contratante que estabelecerá o seu valor em função da
gravidade e dos prejuízos causados ao serviço público.
5.3 As multas serão pagas em até três dias úteis, a contar da data da intimação por escrito. Na
eventual falta de pagamento da multa, aquele valor devidamente corrigido será inscrito no
Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal, em Dívida Ativa, para posterior cobrança
judicial.
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 O valor do presente termo é de R$. ________ ( _____________ Reais), a serem pagos
mediante entrega do objeto.
6.2 As despesas decorrente da presente contratação deverão onerar a seguinte dotação
orçamentária:
02
10 122 0075 1002 0000

EXECUTIVO
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
CLÁUSULA SÉTIMA DOS REAJUSTES

7.1 Durante a vigência do presente instrumento contratual não haverá qualquer reajuste de preços,
sendo os valores contratados fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
8.1 A vigência do presente termo será de .... (.....) dias contados da data da assinatura deste
CLÁUSULA NONA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1 Pela inexecução total ou parcial deste contrato, a contratada sujeitar-se-à as medidas e
penalidades previstas na Lei Federal 8.666/93, e alterações posteriores.
9.2 Constituem motivos para rescisão do presente contrato:
9.2.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
9.2.3. A lentidão na produção do objeto deste, levando a contratante a presumir a não entrega do
objeto no prazo contratado.
9.2.4. A paralisação da linha de montagem de produção do veículo objeto deste, sem justa causa
ou sem prévia comunicação a contratante;
9.2.5. A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, bem como a fusão ou
incorporação que afetem a boa execução deste;
9.2.6. A decretação de falência, pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil.
CLÁUSULA DECIMA – DO FORO
10.1 Será competente o Foro da Comarca de Quatá, Estado de São Paulo, com renuncia de
qualquer outro, a fim de dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 A Contratada deverá responsabilizar-se por todo e qualquer defeito de fabricação ocorridos
durante o período de garantia do veículo, exceto nos casos de mau uso do veículo, falta ou
manutenção inadequada.
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11.2 E, por estarem de acordo, declaram ambas as partes, aceitar todas as disposições
estabelecidas neste contrato, no edital de licitação, na proposta vencedora e em especial a Lei
8.666/93 e suas alterações posteriores. Pelo que firmam o presente termo.

João Ramalho, ____ de ___________ de 2.020.

WAGNER MATHIAS
Prefeito Municipal

Contratada

Testemunhas:
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ANEXO II
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO RAMALHO
CONTRATADA:
A.R.P N° (DE ORIGEM):
OBJETO:
ADVOGADO(S): (*)

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da
tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso
interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa,
interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993,
precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.
LOCAL e DATA:

CONTRATANTE
Nome e cargo: WAGNER MATHIAS - Prefeito Municipal
E-mailinstitucional: gabinete@joaoramalho.sp.gov.br
E-mail pessoal: wmathias1515@gmail.com
Assinatura:___________________________________
CONTRATADA
Nome e cargo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Assinatura:___________________________________
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído
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ANEXO III
MODELOS DE DECLARAÇÕES
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO
PROPONENTE
CNPJ
1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da
Lei 8.666/93.
O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII
da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de
pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem
menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na
condição de aprendiz na forma da legislação vigente.
2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.
Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não
haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente
licitação,nãoseencontrandoemconcordataouestadofalimentar,estandocientedaobrigatoriedadede
informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de
idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do DistritoFederal, arcando civil
e criminalmente pela presenteafirmação.
3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento
convocatório.
O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo
instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.
Local e Data.
NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE.

Rua: Benedito Soares Marcondes, 300 - Centro - João Ramalho - Estado de São Paulo - CEP: 19680-000
Fone: (18) 3998-1107 Fone/Fax: 3998-1313 - E-mail: licitacao1@joaoramalho.sp.gov.br
Site: www.joaoramalho.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO
CNPJ/MF n. 46.444.790/0001-03
www.joaoramalho.sp.gov.br

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO
PROPONENTE:
CNPJ:
4.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta.
(identificação completa do representante do licitante), como representante devidamente constituído de
(identificação completa do licitante ou do consórcio), doravante denominado (licitante/consórcio), para
finsdodispostonoEditaldoPregãoEletrôniconº__/2020,declara,sobaspenasdalei,emespecial o art. 299 do
Código Penal Brasileiro,que:
a) A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº__/2020 foi elaborada de maneira
independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico nº __/2020, por qualquer meio ou por qualquerpessoa;
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº __/2020 não
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico nº __/2020, por qualquer meio ou por qualquerpessoa;
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº __/2020 quanto a participar ou não da
referidalicitação;
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrôniconº__/2020 não será, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº __/2020 antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Eletrônico nº __/2020 não foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura
municipal de João Ramalho antes da abertura oficial das propostas;e
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações parafirmá-la.
Local e Data.
NOME/ASSINATIRA/CARGO
Representante legal do proponente
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