MUNICÍPIO DE PRESIDENTE ALVES
ESTADO DE SÃO PAULO

“ADM. 2017/2020 - RESPEITO POR VOCÊ”
PAÇO MUNICIPAL “GERALDO CARVALHO LOPES”
Rua Vereador Luiz Michelan Filho, nº 73 - Centro – CEP: 16.670-000
Presidente Alves/SP - Fone/Fax (14) 3587-1271 – CNPJ (MF) 44.555.688/0001-41
Site: www.presidentealves.sp.gov.br - E-mail: secretaria@presidentealves.sp.gov.br
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EDITAL
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
PREGÃO (PRESENCIAL) N. 08/2018
Razão
Social:
Endereço:
Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Obtivemos através do www.presidentealves.sp.gov.br nesta data, cópia do
instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:

,

de

de 2018.

Assinatura
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e essa empresa,
solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remeter à
Comissão de Licitações
por meio do fax: (14) 35871271 ou e-mail
licitacao@presidentealves.sp.gov.br

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Presidente Alves da
responsabilidade da comunicação por meio de fax ou e-mail de eventuais
esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de
quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer
reclamação.
A sessão pública de processamento do pregão será realizada na Rua Vereador Luis
Michelan Filho, n.º 73 – Centro, CEP. 16.670-000 – Paço Municipal de Presidente
Alves/SP, com início às 14:00 horas do dia 12/09/2018.
A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados
nos autos do processo desta licitação.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no
endereço acima mencionado, na sessão de processamento do Pregão, logo após o
Credenciamento dos interessados.
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E S C L A R E C I M E N T OS:
Gabinete do Prefeito – Paço Municipal, localizado na Rua Vereador Luis
Michelan Filho, n.º 73 – Centro, CEP. 16.670-000 – Paço Municipal de Presidente
Alves/SP, ou e-mail licitacao@presidentealves.sp.gov.br
Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet:
http://www.presidentealves.sp.gov.br, SP - Telefone 35871271.
O Sr Prefeito Municipal de Presidente Alves – SP, na forma da lei, torna
público que se acha aberta nesta Prefeitura, licitação na modalidade PREGÃO
(presencial), objetivando a aquisição de veículos cujas descrições seguem
devidamente caracterizadas no incluso Formulário Padrão Proposta, que consiste no
Memorial Descritivo deste certame, como segue:
ITEM N.01- UM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO Conforme descrição no
Memorial descritivo.
ITEM N.02 - UMA AMBULÂNCIA TIPO A- Conforme descrição no Memorial
descritivo.
ITEM N.03 – UMA AMBULÂNCIA TIPO A simples remoção Tipo
Furgoneta-Conforme descrição no Memorial descritivo
Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
Decreto Municipal 1919 de quatro de janeiro de 2005, aplicando-se,
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993.
As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes
deste instrumento convocatório, bem como do Formulário Padrão Proposta.
Integra este edital: Memorial Descritivo/Formulário Padrão Proposta, Modelo
de Declarações.
A despesa estimada em R$ 215.000,00, onerará os recursos orçamentários
do exercício de 2018 na seguinte conformidade: Ficha N.222- Cat. 4.4.90.52.00
Equipamentos e Material Permanente.
1

- DO OBJETO

1.1 – A presente licitação tem por objeto aquisição de veículos para o setor de
Saúde do Município de Presidente Alves, cujas descrições seguem devidamente
caracterizadas no incluso no Memorial Descritivo dos Anexos, deste certame, como
segue:
ITEM 01 – UM VEICULO ZERO KM, para o setor da saúde do Município, conforme
Memorial de Memorial Descritivo- Anexo I, de acordo com Proposta de aquisição de
Equipamento/material permanente Nº12325.531000/1180-03- Ministério da Saúde.
ITEM N.02 - UMA AMBULÂNCIA TIPO A - para o setor da saúde do Município,
conforme Memorial de Memorial Descritivo- Anexo II, estabelecida pela Portaria nº
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nº 2.048/GM/MS de 5 de novembro de 2.002, de acordo com Termo de
Compromisso N° 3541101712221149140.
ITEM N.03 – UMA AMBULÂNCIA TIPO A - simples remoção Tipo Furgoneta para o setor da saúde do Município, conforme Memorial de Memorial DescritivoAnexo III, de acordo com Proposta de aquisição de Equipamento/material
permanente Nº12325.531000/1180-02- Ministério da Saúde.
1.2- A aquisição de veículos para o setor de Saúde do Município de Presidente
Alves terão recursos financeiros distribuído da seguinte forma:
ITEM N.01- um veículo zero quilômetro R$ 50.000,00
ITEM N.02 - uma ambulância Tipo A – R$ 80.000,00
ITEM N.03 – uma ambulância TIPO A - simples remoção Tipo Furgoneta - R$
85.000,00.
1.3 – O Município de Presidente Alves se reserva o direito de recusar o objeto que
não esteja dentro das normas técnicas e dos padrões exigidos e aplicados aos
mesmos, respondendo a Contratada, integralmente pelo custo de suas substituições,
tantas vezes quantas necessárias forem e apontarem a fiscalização do Município de
Presidente Alves.
1.4 – Os licitantes não estão obrigados a apresentar proposta para os diferentes
itens licitados neste certame; podendo, assim, concorrerem na licitação para o
fornecimento dos objetos descritos em apenas um dos itens licitados, ou, ainda,
concorrem para o fornecimento de todos os itens, a critério de cada concorrente.
1.5 – A Contratada se responsabiliza, também, por todos os custos, diretos e
indiretos, incidentes e apurados na hipótese da ocorrência do previsto no item 1.2
deste Edital.
1.6 – A entrega do objeto licitado, deverá ser realizada pelo fornecedor, no Paço
Municipal situado à Rua Vereador Luiz Michelan Filho nº 73 – Centro, desta cidade
de Presidente Alves – SP, de acordo com os prazos e condições descritos neste
edital.
2 - DA PARTICIPAÇÃO
2.1 – Poderão participar deste pregão as empresas interessadas, do ramo de
atividade pertinente ao objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências
que dizem respeito à habilitação e que não estejam impedidas de licitar e contratar
com a Administração Pública, na forma da legislação em vigor.
2.2 - Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte que pretendam
participar deste certame fazendo jus aos benefícios legais, deverá ser observado:
2.2.1 – Apresentação de declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte
visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06, que
deverá ser feita de acordo com o modelo anexo a este Edital, e apresentada FORA
dos Envelopes.
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2.2.2 – A não entrega da Declaração de Enquadramento de Micro Empresa ou de
Empresa de Pequeno Porte, ou apresentação de documento diferente do exigido no
subitem anterior deste edital implicará na anulação do direito da respectiva licitante
em usufruir o regime diferenciado garantido pela Lei Complementar 123/06.
2.2.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte ou equiparadas terão o
tratamento nesta licitação na forma regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 2.149,
de 18 de Março de 2009, que faz parte integrante desta Licitação.
3 - DO CREDENCIAMENTO
3.1 - O Representante da empresa interessada deverá se apresentar para o
credenciamento na data e horário estipulados no preâmbulo para a realização da
sessão.
3.1.1 - Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado), o credenciamento far-se-á por meio da apresentação do instrumento
constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos
os poderes em decorrência de tal investidura;
3.1.2 - Tratando-se de Procurador, o credenciamento far-se-á por meio da
apresentação de instrumento público de procuração ou de instrumento particular
com firma reconhecida do representante legal que o assina; do qual constem
poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos
e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame.
3.1.2.1 - No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar
instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no item 3.1.1.
3.2 - O Representante (legal ou procurador) deverá apresentar, juntamente com a
documentação acima referida, documento oficial de identidade.
3.3 - Encerrado o prazo para credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos
credenciamentos de eventuais representantes retardatários.
3.4 - Ainda que a sessão seja pública e que possa ser assistida por qualquer
pessoa, observamos que, para fins de efetiva participação no pregão; será admitido
tão somente 1 (um) representante para cada licitante, sendo que cada um deles
poderá representar apenas uma empresa.
4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO, DA PROPOSTA, DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO E DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.
4.1 - A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados
separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua
parte externa os seguintes dizeres:
Razão Social da empresa:
Envelope nº 1 - Proposta
Pregão nº 08/2018
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Razão Social da empresa:
Envelope nº 2 - Habilitação
Pregão nº 08/2018
4.2 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência
de qualquer fato impeditivo deverá ser feita de acordo com o modelo anexo,
estabelecido neste edital;
4.2.1 - Referida declaração deverá ser apresentada FORA dos Envelopes nºs 1 e 2.
5 - DA PROPOSTA
5.1 - O Formulário Padrão Proposta poderá ser utilizado para a apresentação da
Proposta, datilografado, impresso de forma legível, em língua portuguesa, salvo
quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou
entrelinhas; sem cotações alternativas, datado e assinado pelo representante legal
da licitante ou pelo procurador, acompanhado da respectiva procuração nos termos
do item 3.1.2, caso não seja o próprio credenciado.
5.1.2 – Poderá ainda ser utilizado modelo próprio de proposta pelos licitantes, desde
que atenda integralmente aos critérios e seja elaborada de conformidade com os
dados indicados no Formulário Padrão Proposta em anexo.
5.1.3 - Uma cópia da proposta, preenchida na conformidade do arquivo (*.xml)
gravada em uma unidade de disco removível (como por exemplo, pen drive),
disponível para download no site: www.presidentealves.sp.gov.br, outras
informações ligue: (14) 35871271 setor de licitação. O motivo do presente objeto, a
ser apresentado dar-se-á pelo motivo de agilizar o processo de digitação das
propostas, de forma que com este padrão de arquivo (*.xml) o processo se torne
mais eficaz e ágil.
5.2 - Deverá estar consignado na proposta:
5.2.1 - a razão social, endereço, CEP, telefone/fax, CNPJ da proponente e data;
5.2.2 – marca e demais especificações para perfeita identificação do objeto cotado;
5.2.3 – preço ofertado pela venda do objeto licitado em cada item, expressos em
moeda corrente nacional referente à data de sua apresentação; sem inclusão de
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do lucro; todas
as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim
como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral
fornecimento do objeto desta licitação.
5.3 - Os preços ofertados não serão reajustados.
5.3.1 – Para as licitantes que fizerem lances será considerada a última oferta.
5.4 – O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias,
contados da data de realização da sessão pública deste Pregão;
5.5 - Prazo de entrega do produto ofertado, que não poderá ser superior a 30 (trinta)
dias contados do recebimento da respectiva Nota de Empenho da Despesa,
podendo excepcionalmente, desde que devidamente justificado no respectivo
processo, o prazo de fornecimento sofrer prorrogações.
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6 - HABILITAÇÃO
6.1 – As licitantes deverão apresentar documentação referente a:
6.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA – conforme o caso:
6.1.1.1 – Prova de registro comercial, no caso de empresa individual;
6.1.1.2 – Instrumento constitutivo devidamente registrado na Junta Comercial, no
qual deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, a execução de
atividade da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação e no
caso de sociedades por ações acompanhadas de documentos de eleição de seus
administradores;
6.1.1.3 – Instrumento constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro
Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova
da diretoria em exercício;
6.1.1.4 – 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.
6.1.1.5 - Observação: Os documentos relacionados acima não precisarão
constar do Envelope nº 2 “Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o
credenciamento neste Pregão.
6.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
6.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda (CNPJ);
6.2.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade compatível
com o objeto do certame;
6.2.3 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal
do domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente na forma da lei, mediante a
apresentação das seguintes certidões:
6.2.3.1 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com
Efeito de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida
pela Secretaria da Receita federal;
6.2.3.2 - Certidão de Regularidade de ICMS – Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa
de Débitos Tributários expedidos; pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo,
nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE 03, de 13/08/2010 ou declaração de
isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as
penas da lei;
6.2.3.3 - Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos
Mobiliários, expedida pela Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;
6.2.4 - Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS
mediante a apresentação da CND – Certidão Negativa de Débitos ou CPD-Em –
Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa;
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6.2.5 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), por meio da apresentação da CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
6.2.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) – comprovação de
regularidade junto a Justiça do Trabalho.
6.2.7 - Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme
modelo anexo.
6.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
6.3.1 - Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação
judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja
pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data
prevista para a apresentação das propostas;
6.3.2 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
6.3.2.1 – Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do
Trabalho, conforme modelo anexo;
6.4 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:
6.4.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
6.4.2 - Os documentos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo
de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que
acompanhada do original para que seja autenticado por servidor desta
Administração.
6.4.3 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.
6.4.4 - Documentos apresentados com a validade vencida, não sendo a falha
sanável na sessão, acarretarão a inabilitação da proponente.
6.4.5 – O Pregoeiro ou a Equipe de apoio poderão diligenciar efetuando consulta
direta na Internet nos “sites” dos órgãos expedidores para verificar a veracidade de
documentos obtidos por este meio eletrônico.
7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1 - No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento das interessadas em
participar do certame.
7.2 - Juntamente com os documentos para o credenciamento, as licitantes
entregarão ao Pregoeiro a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de
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Habilitação, nos termos do modelo anexo e, em envelopes separados, a Proposta
Comercial e a Documentação de Habilitação.
7.3 – O julgamento ocorrerá de acordo com as previsões deste edital e a
classificação das propostas será pelo critério de menor preço unitário por item,
observados os prazos máximos para fornecimento, assim como as especificações
definidas neste Edital.
7.4- A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
7.4.1- cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste
Edital;
7.4.2- que apresentem preço ou vantagem baseados exclusivamente em proposta
ofertadas pelas demais licitantes;
7.4.3- que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital;
7.5 - Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas, o Pregoeiro dará
por encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito;
7.6 – As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
7.6.1 – Serão selecionadas pelo Pregoeiro as propostas de menor preço e as
demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquelas;
7.6.2 – Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida no item
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até
o máximo de 3 (três). No caso de empate, serão admitidas todas as propostas
empatadas, independentemente do número de licitantes.
7.6.3 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas
selecionadas a formular lances de forma verbal e seqüencial, a partir do autor da
proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de valor; decidindo-se
por meio de sorteio no caso de empate de preços, sendo que a licitante sorteada em
primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos
demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de
lances.
7.7 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes
referente ao valor do respectivo objeto licitado, sempre inferiores à proposta de
menor preço, observada a redução mínima entre os lances, aplicável inclusive em
relação ao primeiro.
7.7.1 - O valor de redução mínima entre os lances para cada item serão:
a- ITEM N.01- UM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO o valor mínimo de R$ 200,00
b- ITEM N.02 - UMA AMBULÂNCIA TIPO A- o valor mínimo de R$ 300,00
c- ITEM N.03 – UMA AMBULÂNCIA TIPO A simples remoção Tipo Furgoneta - o
valor mínimo de R$ 300,00.
7.8 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todas participantes
dessa etapa declinarem da formulação de lances.
7.9 - Após este ato, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as
propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 7.6.1, e aquelas
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selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço
ofertado.
7.10 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a
proponente desistente às penalidades constantes deste Edital.
7.11 – O Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço ofertado pela primeira
classificada, decidindo motivadamente a respeito.
7.11.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes,
apurados mediante pesquisa realizada pela Prefeitura que será juntada aos autos
oportunamente.
7.12 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas
à redução do preço.
7.13 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno a
critério do Pregoeiro, será verificado o atendimento da proponente às condições
habilitatórias estipuladas neste Edital.
7.13.1 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de
habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão,
até a decisão sobre a habilitação.
7.13.2 - A verificação de regularidade será certificada pelo Pregoeiro ou Equipe de
Apoio, anexando aos autos documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico,
salvo impossibilidade devidamente justificada.
7.13.3 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela
verificação, a licitante será considerada inabilitada.
7.14 - Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste
Edital, a licitante será considerada habilitada e declarada vencedora.
7.14.1 - Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se a proponente não
atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas
subsequentes; na ordem de classificação, podendo negociar com os respectivos
autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a
habilitação da proponente, será declarada vencedora.
7.15 - Da reunião será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de
Apoio e pelas proponentes.
7.16 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências
julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo as
licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do
recebimento da convocação.
8 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA
HOMOLOGAÇÃO.
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8.1 - Com antecedência superior a 2 (dois) dias úteis da data fixada para o
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos,
providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
8.1.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital.
8.2 - As impugnações devem ser protocoladas diretamente no serviço de protocolo
do Paço Municipal, conforme endereço único indicado no preâmbulo e dirigido ao
subscritor do edital.
8.2.1 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado,
será designada nova data para a realização do certame.
8.3 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o
edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele
estabelecidas.
8.4 - Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal
imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da
motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias corridos para a
apresentação das razões, por meio de memoriais; ficando as demais licitantes desde
logo intimadas para apresentar contra razões em igual número de dias, que
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.
8.4.1 - A ausência de manifestação imediata e motivada pela licitante na sessão
pública importará:
8.4.1.1- na decadência do direito de recurso;
8.4.1.2- na adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora;
8.4.1.3- no encaminhamento do processo à autoridade competente para a
homologação;
8.4.2 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a
sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
8.4.3 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e,
constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará
o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.
8.4.4 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu
acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
8.5 - Depois de homologado o resultado desta licitação, a empresa adjudicatária
será convocada para a retirada da nota de empenho da despesa.
8.5.1 - A convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida em, no
máximo, 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis apenas uma única vez, a critério da
Administração, sob a pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
9 - DA ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO
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9.1 – Ao assinar o instrumento contratual, a empresa adjudicatária obriga-se a
fornecer o objeto a ela adjudicado, conforme especificações estabelecidas neste
Edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de
divergência, as especificações e condições estabelecidas no Edital, mediante o item
1.2 desta licitação.
10 - DO PAGAMENTO
10.1 – O pagamento pela compra de que trata este certame, será feito pela
PREFEITURA em favor da adjudicatária num prazo de até 15 (quinze) dias úteis
contados da efetiva entrega do respectivo veículo, juntamente do competente
documento fiscal de venda.
10.1.1 – Deverá constar do documento fiscal os números dos respectivos Termos de
compromisso e Proposta de aquisição, com a modalidade da licitação e número.
10.2 - A contagem do prazo para pagamento terá inicio e encerramento em dias de
expediente na PREFEITURA.
10.3 - A contagem do prazo para pagamento terá inicio e encerramento em dias de
expediente na PREFEITURA.
10.4 - Havendo divergência ou erro na emissão de documento fiscal fica
interrompido o prazo para o pagamento, sendo iniciada nova contagem somente
após a regularização.
11 - DAS SANÇÕES
11.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta; comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeita a sanção prevista no artigo 7º,
da Lei n.º 10.520/02 sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório
e demais penalidades legais.
11.2 – A licitante está sujeita às sanções estipuladas nas Leis nºs 8.666/93 e
10.520/02, sem prejuízo daquelas previstas neste edital.
11.3 – A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da
Lei n.º 8.666/93, no âmbito desta licitação, obedecerá ao disposto abaixo:
11.3.1 – A recusa injustificada de o adjudicatário retirar a Nota de Empenho, dentro
do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:
11.3.1.1 – multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;
11.3.1.2 – pagamento correspondente à diferença de preço decorrente na nova
licitação para o mesmo fim;
11.3.2 – O atraso injustificado no fornecimento do bem, sem prejuízo do disposto no
parágrafo 1º do artigo 86 da Lei n.º 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora,
calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:
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11.3.2.1 – atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia; e
11.3.2.2 – atraso superior a 30 (trinta) dias: multa de 2% (dois por cento) ao dia.
11.3.3 – Pela inexecução total ou parcial do fornecimento do bem, poderão ser
aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:
11.3.3.1 – multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação
não cumprida, ou
11.3.3.2 – multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação
para o mesmo fim.
11.4 – As multas referidas neste edital não impedem a aplicação de outras sanções
previstas na legislação que rege a presente licitação.
12 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes,
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança.
12.2 - O resultado do presente certame e demais atos que se fizerem necessários,
será divulgado no Diário Oficial Eletrônico do Município, com acesso através do:
http://www.diariooficialeletronico.jor.br/presidente_alves/.
12.3 - Após homologado o certame, os envelopes contendo os documentos de
habilitação das licitantes não adjudicadas ficarão à disposição para retirada, pelo
prazo de cinco dias, findo o qual serão destruídos.
12.4 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
12.5 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na
esfera administrativa, será competente o Foro da Comarca de Pirajuí, Estado de São
Paulo.

Presidente Alves, 29 de agosto de 2018.
a.a
VALDEIR DOS REIS
Prefeito Municipal
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=MODELO=
DECLARAÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO=

À PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE ALVES/SP.

Ref.: Licitação: _______, (indicar a modalidade e numero da licitação)

Eu,
_____________,
representante
legal
da
empresa
__________________________, interessado em participar da licitação em
referência,
realizada pela Prefeitura Municipal de Presidente Alves – SP,
DECLARO, sob as penas da Lei, que, nos termos do artigo 27, inciso V, da Lei n.º
8.666/93 com alteração introduzida pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, a
empresa acima, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho,
no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição Federal.

Data e assinatura do representante legal da empresa.
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=MODELO=
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Eu, ____________ (nome completo), portador do RG.
____________,
representante
credenciado
(ou
legal)
da
empresa
________________ (razão social da empresa), inscrita no CNPJ sob n.º
____________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente
com as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento
convocatório do Pregão n.º ______; realizado pela Prefeitura Municipal de
Presidente Alves – SP, inexistindo qualquer fato impeditivo à participação neste
certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Data e assinatura do representante legal da empresa.
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=MODELO=
CARTA CREDENCIAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE ALVES/SP.
Ref.: Licitação: _______, (indicar a modalidade e numero da licitação)

A empresa _________________, inscrita no CNPJ sob n.º
____________, neste ato, devidamente representada por __________, infraassinado, portador do RG. ________ e CPF. __________, na qualidade de _______
(proprietário, sócio, procurador) nomeia como seu bastante representante
_____________, portador do RG. ________ e CPF. _________, outorgando-lhe
poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preços, interpor
recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame licitatório em referência.
Data e assinatura do representante legal da empresa.
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MENORIAL DESCRITIVO
PREGÃO N.º 08/2018
OBJETO: A presente licitação tem por objeto aquisição de veículos para o setor de
Saúde do Município de Presidente Alves, relacionados no Anexo I – Memorial
Descritivo, observadas as especificações ali estabelecidas do presente Edital.
ITEM
QTD
01
01

02

01

DESCRIÇÃO
VEICULO ZERO KM - ANEXO I
Especificações Mínimas: Cap.05 Lugares, Motor 1.3, 04 Portas,
Ano/Modelo 2.018, Cor Branca, Freios ABS e Airbag Duplo,
Câmbio Manual, Combustível Flex, Ar Condicionado, Trava, Vidro
e Alarmes Elétricos, Direção Hidráulica/Elétrica.
AMBULÂNCIA TIPO A – ANEXO II
Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e
original de fábrica, 0 km, Air os ocupantes da cabine, Freio c/
(A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano
posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO.
Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina
e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência
mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín = 50 L. Freios
e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo
CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento
interno em poliestireno, c/fechos interno e externo, resistentes e
de aberturas de fácil acionamento.Altura interna do veículo deve
ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser
acondicionado no salão de aten Elétrico:Original do veículo,
c/montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção,
12 volts.O Sist. elétrico dimensionado p/o emprego simultâneo de
todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a
viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga
no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e
Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em
formato de arco ou similar, c/módulo único e lente inteiriça ou
múltiplas lentes, 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de
250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110
mm, instalada no teto da cabine do ANEXO I PREGÃO
PRESENCIAL Nº 010/2018 TERMO DE REFERÊNCIA presente
licitação tem por objeto o registro de preços para aquisição de
Ambulância Tipo A, de remoção, veículo 0km tipo Furgoneta para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de nas
condições descritas a seguir: Descrição Quant. Valor unit. Veículo
tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de
fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.)
nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior,
adaptado p/ ambulância de SIMPLES ianteiro; 4 cilindros;
Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em
qualquer proporção (flex); Potência mín de 85 cv; Tanque de
Combustível: Capac. mín = 50 L. Freios e Suspensão.
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Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; roceria:
Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno,
c/fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil
acionamento.Altura interna do veículo deve ser original de fábrica.
O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de
atendimento. Sist. Elétrico:Original do veículo, c/montagem de
bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts.O Sist.
elétrico dimensionado p/o emprego simultâneo de todos os itens
especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a to quer
estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou
disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal
Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar,
c/módulo único e lente inteiriça ou múltiplas lentes, c/compr. mín
de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx
de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada
no teto da cabine do 01 R$ 80.000,00 13 para aquisição de
Ambulância Tipo A, de remoção, veículo 0km tipo Furgoneta para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Valor unit.
Valor total R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 veículo. Laudo que
comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE
J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade,
poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o
Sinalizador Luminoso Frontal Principal.Sinalização acústica c/
amplifica potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons
distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora
a 01 (um) metro de no mín100 dB @13,8 Vcc;Laudo que
comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a
requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um
único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A
cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou
homologado pela fábrica p/ar Condicionado, ventilação,
aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente deve
ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica
um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos termos do item 5.12 da
NBR 14.561.Ventilador oscilante no teto; A Capacidade térmica
do Sist. de Ar Condicionado do compartimento traseiro deve ser
de no mín 15.000 BTUs.Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín
1.800 mm de compr..Provida de Sist. de elevação do tronco do
paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com
colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de
Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou
Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses.
Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD
Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A
distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento
deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar,
de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e
aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas.As
paredes internas, piso e a divi deverão ser em plástico reforçado
c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno
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auto-estinguível, ambos c/espessura mín de 3mm, moldados
conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana,
tornando a superfície bacteriostática.Um suporte p/ soro e
plasma;Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta Laudo
que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e
SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração,
umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o
Sinalizador Luminoso Frontal Principal.Sinalização acústica c/
amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de
3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão
sonora a 01 (um) metro de no mín100 dB @13,8 Vcc;Laudo que
comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere
zes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist.
portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist.
original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ar
Condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. O
compartimento do paciente deve ser original do fabricante do
chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condic. e
ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561.Ventilador
oscilante no teto; A Capacidade térmica do Sist. de Ar artimento
traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs.Maca retrátil, em
duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr..Provida de Sist. de
elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso
mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser zação de
Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou
Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses.
Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD
Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A
eis e equipamentos no salão de atendimento deve prever:
Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma
acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a
serem utilizados no atendimento às vítimas.As paredes internas,
piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de
vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno estinguível,
ambos c/espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria
do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície
ica.Um suporte p/ soro e plasma;Um mão ou balaústres vertical,
junto a porta 14 traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/
acabamento na cor amarela.Armário superior p/objetos, na lateral
direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado
n revestido interna e externamente em material impermeável e
lavável(fórmica ou similar).Fornecer de vinil adesivo p/grafismo do
veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô,
vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS
da Saúde.
03

01

AMBULÂNCIA TIPO A - simples remoção Tipo Furgoneta –
ANEXO III.
Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e
original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio
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c/ (A.B.S.)nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano
posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO.
Motor Dianteiro;4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina
e/ou álcool misturados em qualquer proporção(flex);Potência mín
de 85 cv;Tanque de Combustível: Capac. mín =50 L. Freios e
Suspensão.
Equipamentos
Obrigatórios
exigidos
pelo
CONTRAN;Cabine/Carroceria:Portas em chapa, c/ revestimento
interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e
de aberturas de fácil acionamento.Altura interna do veículo deve
ser original de fábrica.O pneu estepe não deve ser acondicionado
no salão de atendimento. Sist. Elétrico:Original do veículo, c/
montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção,
12 volts.O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo
de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer
c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de
sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores.Iluminação:
Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra
linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente
inteiriça ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de
1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín
de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do
veículo.Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575,
SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra
vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria
classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal.Sinalização
acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8
Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho
e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín100 dB @13,8
Vcc;Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no
que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes
eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio
completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do
fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic.,
ventilação, aquecedor e desembaçador.O compartimento do
paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou
homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos
termos do item 5.12 da NBR 14.561.Ventilador oscilante no teto;
A Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do Compartimento
traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs.Maca retrátil, em
duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr..Provida de Sist. de
elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso
mín de 100 kg. Com colchonete.Deverão ser apresentados:
Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e
Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de
24 meses.Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e
AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente
credenciado.A distribuição dos móveis e equipamentos no salão
de atendimento deve prever:Dimensionar o espaço interno,
visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos,
equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às
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vítimas.As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em
plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila
Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mín de
3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção
antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática.Um suporte
p/ soro e plasma;Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a
porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento
na cor amarela.Armário superior p/ objetos, na lateral direita,
acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval
revestido interna e externamente em material impermeável e
lavável(fórmica ou similar).Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo
do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô,
vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS
e Ministério da Saúde
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ANEXO IV
FORMULARIO PADRÃO PROPOSTA
OBJETO: A presente licitação tem por objeto aquisição de veículos para o setor de
Saúde do Município de Presidente Alves, relacionados nos Anexos – Memorial
Descritivo, observadas as especificações ali estabelecidas do presente Edital.
INTRUÇÕES:
1 - Na planilha abaixo a linha contendo o item, a indicação do objeto, quantidade,
unidade de fornecimento é destinada para o licitante cotar, preço unitário e valor
total e a linha em branco é destinada a indicação DA MARCA, PROCEDÊNCIA e
outras especificações de cada item por ele cotado;
2 - Na entrega da proposta o fornecedor está concordando com as normas contidas
no Edital (leia com atenção);
3 - As propostas que apresentarem erros manifestos de cálculos serão
automaticamente corrigidas prevalecendo o valor unitário;
03.01 - Para o(s) item(s) não cotado(s), deverá constar a expressão “não cotada” no
campo preço do item;
04 - As eventuais menções de marcas que por ventura possam existir no presente
Formulário Padrão Proposta constituem meras referencias quanto às especificações
do objeto licitado, podendo obviamente, serem cotados os mesmos de marcas
similares, desde que atendam as mesmas características e especificações.
5 - O PROPONENTE poderá cotar preços para todos os itens do Formulário Padrão
Propostos em conformidade com as especificações com o Memorial Descritivo ou
somente os itens que julgar de seu interesse;
DECLARO, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as
especificações exigidas no Memorial Descritivo.
DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e
indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros:
tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
DECLARO que os documentos fiscais serão emitidos de forma eletrônica (Nfe), com
remessa
no
endereço
eletrônico
da
Municipalidade
(contabilidade@presidentealve.sp.gov.br),(financeiro@presidentealves.sp.gov.br) e
licitacao@presidentealves.sp.gov.br.

VÁLIDA DA PROPOSTA: MÍNIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS _________.
PRAZO DE ENTREGA: ____ MÁXIMO DE 45 (quarenta e cinco) DIAS.
GARANTIA MÍNIMO 12 (DOZE) MESES________________.
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ITEM QTD
01

DESCRIÇÃO

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

01

VEICULO ZERO KM
Especificações
Mínimas:
Cap.05
Lugares,
Motor
1.3,
04
Portas,
Ano/Modelo 2.018, Cor Branca, Freios
ABS e Airbag Duplo, Câmbio Manual,
Combustível Flex, Ar Condicionado,
Trava, Vidro e Alarmes Elétricos, Direção
Hidráulica/Elétrica.
Cotação, marcas e outras especificações:
02
01
AMBULÂNCIA TIPO A
Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em
aço ou monobloco e original de fábrica, 0
km, Air os ocupantes da cabine, Freio c/
(A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da
contratação ou do ano posterior,
adaptado p/ ambulância de SIMPLES
REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros;
Combustível = gasolina ou gasolina e/ou
álcool misturados em qualquer proporção
(flex); Potência mín de 85 cv; Tanque de
Combustível: Capac. mín = 50 L. Freios
e
Suspensão.
Equipamentos
Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN;
Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/
revestimento interno em poliestireno,
c/fechos interno e externo, resistentes e
de aberturas de fácil acionamento.Altura
interna do veículo deve ser original de
fábrica. O pneu estepe não deve ser
acondicionado no salão de aten
Elétrico:Original do veículo, c/montagem
de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem
manutenção, 12 volts.O Sist. elétrico
dimensionado p/o emprego simultâneo
de todos os itens especificados do
veículo e equipamentos, quer c/ a viatura
em movimento quer estacionada, sem
risco de sobrecarga no alternador, fiação
ou disjuntores. Iluminação: Natural e
Artificial. Sinalizador Frontal Principal do
tipo barra linear ou em formato de arco
ou similar, c/módulo único e lente
inteiriça ou múltiplas lentes, 1.000 mm e
máx de 1.300 mm, largura mín de 250
mm e máx de 500 mm e altura mín de 55
mm e máx de 110 mm, instalada no teto
da cabine do ANEXO I PREGÃO
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PRESENCIAL Nº 010/2018 TERMO DE
REFERÊNCIA presente licitação tem por
objeto o registro de preços para
aquisição de Ambulância Tipo A, de
remoção, veículo 0km tipo Furgoneta
para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de nas condições
descritas a seguir: Descrição Quant.
Valor unit. Veículo tipo furgoneta c/
carroceria em aço ou monobloco e
original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os
ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.)
nas 4 rodas, modelo do ano da
contratação ou do ano posterior,
adaptado p/ ambulância de SIMPLES
ianteiro; 4 cilindros; Combustível =
gasolina ou gasolina e/ou álcool
misturados em qualquer proporção (flex);
Potência mín de 85 cv; Tanque de
Combustível: Capac. mín = 50 L. Freios
e
Suspensão.
Equipamentos
Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN;
roceria:
Portas
em
chapa,
c/
revestimento interno em poliestireno,
c/fechos interno e externo, resistentes e
de aberturas de fácil acionamento.Altura
interna do veículo deve ser original de
fábrica. O pneu estepe não deve ser
acondicionado no salão de atendimento.
Sist.
Elétrico:Original
do
veículo,
c/montagem de bateria de no mín 60 Ah
do tipo sem manutenção, 12 volts.O Sist.
elétrico dimensionado p/o emprego
simultâneo
de
todos
os
itens
especificados
do
veículo
e
equipamentos, quer c/ a to quer
estacionada, sem risco de sobrecarga no
alternador,
fiação
ou
disjuntores.
Iluminação:
Natural
e
Artificial.
Sinalizador Frontal Principal do tipo barra
linear ou em formato de arco ou similar,
c/módulo único e lente inteiriça ou
múltiplas lentes, c/compr. mín de 1.000
mm e máx de 1.300 mm, largura mín de
250 mm e máx de 500 mm e altura mín
de 55 mm e máx de 110 mm, instalada
no teto da cabine do 01 R$ 80.000,00 13
para aquisição de Ambulância Tipo A, de
remoção, veículo 0km tipo Furgoneta
para atender as necessidades da
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Secretaria Municipal de Valor unit. Valor
total R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 veículo.
Laudo que comprove o atendimento à
norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845,
no que se refere aos ensaios contra
vibração, umidade, poeira, corrosão,
deformação e fotometria classe 1, p/ o
Sinalizador
Luminoso
Frontal
Principal.Sinalização acústica c/ amplifica
potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc,
mín de 3 tons distintos, Sist. de
megafone c/ ajuste de ganho e pressão
sonora a 01 (um) metro de no mín100 dB
@13,8 Vcc;Laudo que comprove o
atendimento à norma SAE J1849, no que
se refere a requisitos e diretrizes nos
Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único
autofalante. Sist. portátil de oxigênio
completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o
Sist. original do fabricante do chassi ou
homologado
pela
fábrica
p/ar
Condicionado, ventilação, aquecedor e
desembaçador. O compartimento do
paciente deve ser original do fabricante
do chassi ou homologado pela fábrica
um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos
termos do item 5.12 da NBR
14.561.Ventilador oscilante no teto; A
Capacidade térmica do Sist. de Ar
Condicionado do compartimento traseiro
deve ser de no mín 15.000 BTUs.Maca
retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800
mm de compr..Provida de Sist. de
elevação do tronco do paciente de mín
45 graus e suportar peso mín de 100 kg.
Com
colchonete.
Deverão
ser
apresentados:
Autorização
de
Funcionamento
de
Empresa
do
Fabricante e Registro ou Cadastramento
dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24
meses. Ensaio atendendo à norma ABNT
NBR 14561/2000 e AMD Standard 004,
feito
por
laboratório
devidamente
credenciado. A distribuição dos móveis e
equipamentos no salão de atendimento
deve prever: Dimensionar o espaço
interno, visando posicionar, de forma
acessível e prática, a maca, bancos,
equipamentos e aparelhos a serem
utilizados no atendimento às vítimas.As
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paredes internas, piso e a divi deverão
ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro
laminadas ou Acrilonitrila Butadieno
Estireno
auto-estinguível,
ambos
c/espessura mín de 3mm, moldados
conforme geometria do veículo, c/ a
proteção antimicrobiana, tornando a
superfície bacteriostática.Um suporte p/
soro e plasma;Um pega-mão ou
balaústres vertical, junto a porta Laudo
que comprove o atendimento à norma
SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no
que se refere aos ensaios contra
vibração, umidade, poeira, corrosão,
deformação e fotometria classe 1, p/ o
Sinalizador
Luminoso
Frontal
Principal.Sinalização
acústica
c/
amplificador de potência mín de 100 W
RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos,
Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e
pressão sonora a 01 (um) metro de no
mín100 dB @13,8 Vcc;Laudo que
comprove o atendimento à norma SAE
J1849, no que se refere zes nos Sist.s de
sirenes eletrônicas c/ um único
autofalante. Sist. portátil de oxigênio
completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o
Sist. original do fabricante do chassi ou
homologado
pela
fábrica
p/ar
Condicionado, ventilação, aquecedor e
desembaçador. O compartimento do
paciente deve ser original do fabricante
do chassi ou homologado pela fábrica
um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos
termos do item 5.12 da NBR
14.561.Ventilador oscilante no teto; A
Capacidade térmica do Sist. de Ar
artimento traseiro deve ser de no mín
15.000
BTUs.Maca
retrátil,
em
duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de
compr..Provida de Sist. de elevação do
tronco do paciente de mín 45 graus e
suportar peso mín de 100 kg. Com
colchonete. Deverão ser zação de
Funcionamento
de
Empresa
do
Fabricante e Registro ou Cadastramento
dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24
meses. Ensaio atendendo à norma ABNT
NBR 14561/2000 e AMD Standard 004,
feito
por
laboratório
devidamente
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credenciado. A eis e equipamentos no
salão de atendimento deve prever:
Dimensionar o espaço interno, visando
posicionar, de forma acessível e prática,
a maca, bancos, equipamentos e
aparelhos a serem utilizados no
atendimento às vítimas.As paredes
internas, piso e a divisória deverão ser
em plástico reforçado c/ fibra de vidro
laminadas ou Acrilonitrila Butadieno
Estireno estinguível, ambos c/espessura
mín de 3mm, moldados conforme
geometria do veículo, c/ a proteção
antimicrobiana, tornando a superfície
ica.Um suporte p/ soro e plasma;Um mão
ou balaústres vertical, junto a porta 14
traseira esquerda, p/ auxiliar no
embarque c/ acabamento na cor
amarela.Armário superior p/objetos, na
lateral direita, acima da maca, em ABS
auto-estinguível ou compensado n
revestido interna e externamente em
material impermeável e lavável(fórmica
ou similar).Fornecer de vinil adesivo
p/grafismo do veículo, composto por
cruzes e palavra Ambulância no capô,
vidros laterais e traseiros; e as marcas
do Governo Federal, SUS da Saúde.
Cotação, marcas e outras especificações:
03
01
AMBULÂNCIA TIPO A - simples
remoção Tipo Furgoneta
Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em
aço ou monobloco e original de fábrica, 0
km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine,
Freio c/ (A.B.S.)nas 4 rodas, modelo do
ano da contratação ou do ano posterior,
adaptado p/ ambulância de SIMPLES
REMOÇÃO. Motor Dianteiro;4 cilindros;
Combustível = gasolina ou gasolina e/ou
álcool
misturados
em
qualquer
proporção(flex);Potência mín de 85
cv;Tanque de Combustível: Capac. mín
=50
L.
Freios
e
Suspensão.
Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo
CONTRAN;Cabine/Carroceria:Portas em
chapa, c/ revestimento interno em
poliestireno, c/ fechos interno e externo,
resistentes e de aberturas de fácil
acionamento.Altura interna do veículo
deve ser original de fábrica.O pneu
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estepe não deve ser acondicionado no
salão
de
atendimento.
Sist.
Elétrico:Original do veículo, c/ montagem
de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem
manutenção, 12 volts.O Sist. elétrico
dimensionado p/ o emprego simultâneo
de todos os itens especificados do
veículo e equipamentos, quer c/ a viatura
em movimento quer estacionada, sem
risco de sobrecarga no alternador, fiação
ou disjuntores.Iluminação: Natural e
Artificial. Sinalizador Frontal Principal do
tipo barra linear ou em formato de arco
ou similar, c/ módulo único e lente
inteiriça ou múltiplas lentes, c/ compr.
mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm,
largura mín de 250 mm e máx de 500
mm e altura mín de 55 mm e máx de 110
mm, instalada no teto da cabine do
veículo.Laudo
que
comprove
o
atendimento à norma SAE J575, SAE
J595 e SAE J845, no que se refere aos
ensaios contra vibração, umidade,
poeira,
corrosão,
deformação
e
fotometria classe 1, p/ o Sinalizador
Luminoso Frontal Principal.Sinalização
acústica c/ amplificador de potência mín
de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3
tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste
de ganho e pressão sonora a 01 (um)
metro de no mín100 dB @13,8
Vcc;Laudo que comprove o atendimento
à norma SAE J1849, no que se refere a
requisitos e diretrizes nos Sist.s de
sirenes eletrônicas c/ um único
autofalante. Sist. portátil de oxigênio
completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o
Sist. original do fabricante do chassi ou
homologado pela fábrica p/ ar Condic.,
ventilação,
aquecedor
e
desembaçador.O
compartimento
do
paciente, deve ser original do fabricante
do chassi ou homologado pela fábrica
um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos
termos do item 5.12 da NBR
14.561.Ventilador oscilante no teto; A
Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do
Compartimento traseiro deve ser de no
mín 15.000 BTUs.Maca retrátil, em
duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de
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compr..Provida de Sist. de elevação do
tronco do paciente de mín 45 graus e
suportar peso mín de 100 kg. Com
colchonete.Deverão ser apresentados:
Autorização de Funcionamento de
Empresa do Fabricante e Registro ou
Cadastramento dos Produtos na Anvisa;
Garantia de 24 meses.Ensaio atendendo
à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD
Standard 004, feito por laboratório
devidamente credenciado.A distribuição
dos móveis e equipamentos no salão de
atendimento deve prever:Dimensionar o
espaço interno, visando posicionar, de
forma acessível e prática, a maca,
bancos, equipamentos e aparelhos a
serem utilizados no atendimento às
vítimas.As paredes internas, piso e a
divisória deverão ser em plástico
reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou
Acrilonitrila Butadieno Estireno autoestinguível, ambos c/ espessura mín de
3mm, moldados conforme geometria do
veículo, c/ a proteção antimicrobiana,
tornando a superfície bacteriostática.Um
suporte p/ soro e plasma;Um pega-mão
ou balaústres vertical, junto a porta
traseira esquerda, p/ auxiliar no
embarque c/ acabamento na cor
amarela.Armário superior p/ objetos, na
lateral direita, acima da maca, em ABS
auto-estinguível ou compensado naval
revestido interna e externamente em
material impermeável e lavável(fórmica
ou similar).Fornecer de vinil adesivo p/
grafismo do veículo, composto por
cruzes e palavra Ambulância no capô,
vidros laterais e traseiros; e as marcas
do Governo Federal, SUS e Ministério da
Saúde
Cotação, marcas e outras especificações:
VALOR TOTAL ...................................................................................R$

O(s) contratado(s) deverá prestar serviços de socorro e assistência técnica durante o
período de garantia, em todo o País, 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.
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Os veículos deverão ser entregues na junto à sede da Prefeitura Municipal de
Presidente Alves, Rua Vereador Luiz Michelan Filho, nº 73 - Centro – CEP: 16.670000, de acordo com os prazos e condições descritos neste edital; no prazo de até 45
(quarenta e cinco) dias corridos contados a partir do primeiro dia útil, da emissão
da nota de empenho de despesa, com todos os tributos, embalagens, fretes,
encargos sociais e quaisquer outras despesas que componham ou incidam no preço
proposto.
OBSERVAÇÃO:
É obrigatória a apresentação de catálogos técnicos dos produtos ofertados,
contendo as características dos veículos, prazo de garantia, quilometragem para as
devidas revisões, bem como relação de todas as cidades do estado de São Paulo,
atendidas por concessionárias, oficinas técnicas autorizadas, ou, ainda, unidades
móveis.
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