PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM – SP
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS
CNPJ: 45.739.091/0001-10
Rua Presidente Álvares Florence, 373
Fone/Fax: (19) 3654-1204 - (19) 3654-1209
e-mail: compras@sajardim.sp.gov.br

PE 012/20

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 012/2020
PROCESSO LICITATÓRIO N° 014/2020
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE
TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO
A presente licitação será regida pela legislação vigente, especialmente pela Lei Federal nº 10.520, de 17
de julho de 2002, Lei complementar 123/2006 e 147/2014 e suas alterações, aplicando-se
subsidiariamente no que couberem as disposições contidas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações,
Decreto Municipal 4.295 de 24 de março de 2020 e demais condições estabelecidas neste Edital e Anexos
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA E PICK UP) PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM.
DIA/HORÁRIOS:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 09/07/2020 – Horas 08:00:00
ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 22/07/2020– Horas 08:30:00
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 22/07/2020 – Horas 09:00:00
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e,
dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: O presente edital estará disponível nos sites
www.sajardim.sp.gov.br, www.bbmnetlicitacoes.com.br, podendo ainda ser solicitado através do e-mail:
compras@sajardim.sp.gov.br, ou pessoalmente, no Setor de Licitações e Compras, situado na Rua
Presidente Álvares Florence, nº 373, Centro, Santo Antônio do Jardim/SP, no horário compreendido das
08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas.
LOCAL: - www.bbmnetlicitacoes.com.br (“Acesso Identificado no link – licitações públicas”)
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EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO)
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020
PROCESSO LICITATÓRIO N° 014/2020
1. - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1 – O Município de Santo Antônio do Jardim, CNPJ nº 45.79.091/0001-10, através do Setor de Compras
e Licitações, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local já indicados
anteriormente, realizar-se-á licitação na modalidade PREGÃO (ELETRÔNICO), do tipo MENOR PREÇO
UNITÁRIO.
1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por
servidor da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Jardim, denominado(a) Pregoeiro(a)(a), mediante a
inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "BBMNET Licitações",
constante
da
página
eletrônica
do
BBMNET
–
Licitações
Públicas,
no
endereço
www.bbmnetlicitacoes.com.br
2. - DO OBJETO:
2.1 - A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA E PICK UP) PARA O
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM, conforme
especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital, como ANEXO I.
2.2 - As licitantes deverão preencher, em campo próprio do sistema, a Ficha Técnica contendo a
Marca/Modelo do veículo ofertado.
3. - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.1 – As despesas, para aquisição do objeto do presente certame, onerarão os recursos orçamentários
próprios e/ou vinculados, previstos para o exercício de 2020, e serão alteradas/suplementadas, se
necessário, para os próximos exercícios, sendo assim codificada:
Despesa

Órgão

Econômica

Funcional

Ação

Fonte

Cód. Apl.

00736
00737
00789
00790

08.01.00
08.01.00
08.01.00
08.01.00

4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00

10.301.1001
10.301.1001
10.301.1001
10.301.1001

1002
1002
1002
1002

01
02
95
95

3010018
3010018
3000002
3000042

Departamento

Departamento
Departamento
Departamento
Departamento

de
de
de
de

Saúde
Saúde
Saúde
Saúde

4. - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:
4.1 – Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de licitação perante a Administração,
o licitante que não o fizer antes do terceiro dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das
propostas.
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5. – DA IMPUGNAÇÃO:
5.1 - Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma
prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.
5.2 – Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o interessado
que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas.
6. - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
6.1 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as exigências,
inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos, observando-se as devidas ressalvas
e benefícios conferidos às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme a Lei Complementar
123/2006.
6.2 - Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo licitatório
os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
6.2.1 – Empresas estrangeiras que não funcionem no País;;
6.2.2 – Empresas reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
6.2.3 – Empresas que estejam cumprindo pena de suspensão do direito de licitar e de impedimento de
contratar com o Município de Santo Antônio do Jardim, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar
com a Administração Pública, ou estejam impedidos de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei
Federal nº 10.520/02 e da Súmula n° 51 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
6.2.4 – Empresas concordatária ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou
em liquidação ou ainda, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial;
6.2.5 – Empresas cujos sócios ou administradores sejam servidores ou dirigentes do órgão ou entidade
contratante ou responsável pela licitação.
7. - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:
7.1 - O certame será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a), que terá, em especial, as seguintes atribuições:
7.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
7.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
7.1.3 - abrir as propostas de preços;
7.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas;
7.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos;
7.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
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7.1.7 - verificar a habilitação do proponente;
7.1.8 - declarar o vencedor;
7.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;
7.1.10 - elaborar a ata da sessão;
7.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.
8. – DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET:
8.1 – Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados
diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso
“credenciamento – licitantes (fornecedores)”.
8.2 – As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas
através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no
endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br.
8.2.1 – Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser
esclarecida através dos canis de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira,
das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br.
9. – PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES:
9.1 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema
eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br , opção "Login" opção “Licitação Pública” “Sala de
Negociação”
9.1.1 – As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos,
conforme indicação na primeira página deste edital.
9.2 - Caberá ao fornecedor 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 sua desconexão.
9.3 - Caso haja desconexão com o(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o(a)
Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
9.3.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será
suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat”
do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.
9.4 - Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o(a)
Pregoeiro(a) designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

Gilmar de Oliveira Pezotti
Prefeito Municipal
Prefeitura Sto. Antônio do Jardim

Pag. 4

PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM – SP
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS
CNPJ: 45.739.091/0001-10
Rua Presidente Álvares Florence, 373
Fone/Fax: (19) 3654-1204 - (19) 3654-1209
e-mail: compras@sajardim.sp.gov.br

PE 012/20

9.5 - O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação
do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal “www.bbmnetlicitacoes.com.br”,
que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes
ao procedimento.
10. - DA PROPOSTA DE PREÇOS:
10.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as
exigências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que
forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas
e lances.
10.2 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados
da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal.
10.2.1- Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:
10.2.1.1 - Os produtos/serviços ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste
Edital e Termo de Referência.
10.2.1.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado
do sistema eletrônico com o VALOR TOTAL do lote ou VALOR UNITÁRIO, conforme o caso.
10.3 – No caso de aquisição de produtos, será necessário informar a MARCA e/ou PROCEDÊNCIA do produto
ofertado, no campo apropriado do sistema eletrônico.
10.3.1 verificar a condição da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em campo próprio da plataforma
BBMNET Licitações
10.4 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do
sistema eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como frete, encargos
sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado.
11. - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES:
11.1 - A partir do horário previsto no edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a
divulgação das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado no item 9.1, passando o(a) Pregoeiro(a)
a avaliar a aceitabilidade das propostas.
11.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema
para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
11.2.1 – Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes
serão consideradas lances.
11.2.2 – Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, desde que
seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o lote.
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11.3 - Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao(a)
Pregoeiro(a) a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários lotes da mesma licitação.
11.3.1 – Em regra, a disputa simultânea de lotes obedecerá à ordem sequencial dos mesmos. Entretanto,
o(a) Pregoeiro(a) poderá efetuar a abertura da disputa de lotes selecionados fora da ordem sequencial.
11.4 – O tempo normal de disputa será encerrado pelo(a) Pregoeiro(a).
11.5 – Após o término do tempo normal de disputa o sistema disponibilizará um tempo extra,
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, durante o qual se apresentará aviso de fechamento
iminente dos lances. O tempo aleatório não ultrapassará 30 (trinta) minutos.
11.5. Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os
artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor
ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado no item 14 deste Edital.
11.6 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente
após o encerramento da etapa de lances.
12. - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
12.1 - O(a) Pregoeiro(a) efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor preço", podendo
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o
lance de menor valor por lote, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação,
observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho
e de qualidade e demais condições definidas neste edital.
12.2 - Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor de
referência, o(a) Pregoeiro(a) negociará a redução do preço com o seu detentor.
12.3 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o(a) Pregoeiro(a) comprovará
a regularidade de situação do autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 10.520/2002 e 8.666/93.
O(a) Pregoeiro(a) verificará, também, o cumprimento das demais exigências para habilitação contidas nos
itens 13 e 14 deste Edital.
12.3.3 – No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante convocado deverá apresentar
documentação e proposta nos mesmos prazos previstos nos itens 13 e 14, a contar da convocação pelo(a)
Pregoeiro(a) através do chat de mensagens.
12.3.4 - A inobservância aos prazos elencados nos itens 13 e 14, ou ainda o envio dos documentos de
habilitação e da proposta de preços em desconformidade com o disposto neste edital ensejará a inabilitação
do licitante e consequente desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito
pelo(a) Pregoeiro(a).
12.4 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências
habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
12.5 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências
fixadas neste Edital.
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12.6 - Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do licitante
detentor da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais ajustados de forma que os preços de
cada um dos itens não resultem, após os ajustes, inexequíveis ou superfaturados.
12.7 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as exigências de habilitação, o
licitante será declarado vencedor do certame pelo(a) Pregoeiro(a).
13. - DA HABILITAÇÃO:
13.1 – Para a habilitação, a empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar todos os
seguintes documentos comprobatórios de habilitação e qualificação:
13.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em
se tratando de sociedades comerciais;
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados
da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se
de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a
atividade assim o exigir.
13.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
c) Comprovação de regularidade de débito com a Secretaria da Receita Federal (Certidão Conjunta
Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e
à Dívida Ativa da União ou prova equivalente);
d) Comprovação de regularidade de débito com a Fazenda Estadual (Certidão de Regularidade de Débitos
com a Fazenda Estadual da sede ou domicílio da licitante, emitida pela Procuradoria da Fazenda Estadual
ou prova equivalente, ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do
licitante, sob as penas da lei);
e) Comprovação de regularidade de débito com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa ou Certidão Positiva
com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários ou prova equivalente) da sede da licitante ou outra prova
equivalente, na forma da lei;
f) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida via internet
pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho).
h) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão
apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição;
h.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de cinco
dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
desta Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
h.2) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem h.1, implicará na decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação dos
licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do
art. 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº. 10.520/02.
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13.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão Negativa (ou Positivas com efeito de Negativa, nos termos da lei) de Pedido de Falência ou
Concordata ou Recuperação Judicial, expedida por setor do Poder Judiciário da sede da pessoa jurídica, ou
de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, sendo que, na hipótese de não constar
prazo de validade, esta Municipalidade aceitará como válidos os documentos expedidos até 90 (noventa)
dias imediatamente anteriores à data fixada para a apresentação dos envelopes.
a.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante
da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em
vigor.
13.1.4 – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
a) Declaração da licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme
modelo contido no Anexo IV;
b) Declaração elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração,
conforme modelo contido no Anexo V.
c) Declaração de Responsabilidade, conforme modelo contido no Anexo III, deste edital.
13.2 - Os documentos relativos à habilitação deverão ser remetidos através do e-mail
compras@sajardim.sp.gov.br no prazo máximo de duas (02) horas, com posterior encaminhamento do
original ou cópia autenticada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão pública
virtual, juntamente com a proposta de preços escrita, para o Setor de Licitações e Compras, situado na
Rua Presidente Álvares Florence, nº 373, Centro, Santo Antônio do Jardim/SP, CEP: 13.995-000, aos
cuidados do(a) Pregoeiro(a).
13.3 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda por meio de cópia simples,
a ser autenticada por servidor do Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antônio
do Jardim, mediante conferência com os originais. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente
legíveis.
13.3.1 - Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada
pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e
presumir-se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e
cópias autenticadas em papel.
13.4 - A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade
dos documentos enviados eletronicamente.
13.5 - Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente, não havendo prazo nos documentos
os mesmos serão considerados válidos se emitidos em até 90 dias.
13.6 - O(a) Pregoeiro(a) reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da
licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento.
13.7 - A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará na inabilitação da licitante, sendo
vedada, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação, salvo
motivo devidamente justificado e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).
13.8 - O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido no item
13.2, acarretará nas penalidades previstas deste Edital, podendo o(a) Pregoeiro(a) convocar a empresa
que apresentou a proposta ou o lance subsequente
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14. – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
14.1 – O tratamento diferenciado conferido às Empresas de Pequeno Porte (EPP), às microempresas (ME)
e aos Microempreendedores Individuais (MEI) de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro
de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, deverá seguir o procedimento descrito a seguir:
14.1.1 – Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento da
proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte.
14.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao
tratamento diferenciado.
14.1.2 – Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automaticamente
as situações de empate a que se referem os §§ 1 o e 2o do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14
de dezembro de 2006.
14.1.2.1 – Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e/ou equiparadas, sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não enquadrado como
Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual.
14.1.2.2 – Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a condição
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e/ou equiparadas. Nesse caso, o(a) Pregoeiro(a) convocará
a arrematante a apresentar os documentos de habilitação, na forma dos itens 12.3.1 e 13.0 deste edital.
14.1.3 – Caso ocorra a situação de empate descrita no item 14.1.2.1, o(a) Pregoeiro(a) convocará o
representante da Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e/ou equiparadas mais bem classificada,
imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o
lote no prazo de cinco minutos.
14.1.3.1 – Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo
acima indicado, as demais Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e/ou equiparadas que porventura
possuam lances ou propostas na situação do item 14.1.2.1 deverão ser convocadas, na ordem de
classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta.
14.1.3.2 – A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e/ou equiparada que primeiro apresentar lance
inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo(a) Pregoeiro(a),
que encerrará a disputa do lote na sala virtual, e que deverá apresentar a documentação de habilitação e
da proposta de preços, conforme item 12.3.1 deste edital.
14.1.3.3 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a preclusão
do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo
específico ou após o seu término serão considerados inválidos.
14.1.4 – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como
microempresa ou empresa de pequeno porte, seja desclassificada pelo(a) Pregoeiro(a), por
desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate
de que trata esta cláusula.
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14.1.4.1 – Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item anterior, a melhor
proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, observado o previsto no item 14.1.2.2.
14.1.4.2 – No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa ou empresa de
pequeno porte, o(a) Pregoeiro(a) o fará através do “chat de mensagens”.
14.1.4.3 – A partir da convocação de que trata o item 14.1.4.2, a microempresa ou empresa de pequeno
porte, terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta inferior à então mais bem classificada, através
do “chat de mensagens”, sob pena de preclusão de seu direito.
14.1.1.4 – Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte exercite o seu direito de apresentar
proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da apresentação desta no “chat de mensagens”,
conforme estabelece o item 12.3.1 deste edital para encaminhar a documentação de habilitação e proposta
de preços,
14.1.5 – O julgamento da habilitação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e/ou equiparadas
obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa
jurídica.
14.1.6 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e/ou equiparadas um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis
para a regularização da documentação, contados a partir da notificação da irregularidade pelo(a)
Pregoeiro(a). O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver
manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial.
15. – DOS RECURSOS
15.1. Proferida a decisão que declarar o vencedor, o(a) Pregoeiro(a) informará aos licitantes, por meio de
mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio
eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema
www.bbmnetlicitacoes.com.br.
15.2. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico, no
sítio, www.bbmnetlicitacoes.com.br opção RECURSO, e a apresentação de documentos relativos às peças
antes indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo, no Setor de Licitações e Compras, situado
na Rua Presidente Álvares Florence, nº 373, Centro, Santo Antônio do Jardim/SP, das 08:00h às 11:00h e
das 13:00h às 16:00h, aos cuidados do(a) Pregoeiro(a) responsável pelo certame, observados os prazos
estabelecidos.
15.3. A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o(a) Pregoeiro(a)
adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a
homologação do procedimento licitatório.
15.4. Na hipótese de interposição de recurso, o(a) Pregoeiro(a) encaminhará os autos devidamente
fundamentado à autoridade competente.
15.5. O recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
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15.6. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do
certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.
15.7. O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes
15.8. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
16. - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
16.1 - Em caso de recurso, caberá Autoridade Competente a adjudicação do objeto ao licitante declarado
vencedor.
16.2 - Nos demais casos, o(a) Pregoeiro(a) fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s) vencedor(es).
16.3 - A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do procedimento.
17. - DAS CONTRATAÇÕES:
17.1 – As contratações, decorrentes desta licitação, serão formalizadas através da emissão de Nota de
Empenho e/ou Autorização de Compra, emitida(s) em favor da licitante vencedora, nos termos do § 4º, do
artigo 62, da Lei Federal 8.666/93.
17.2 - Se, por ocasião da emissão Nota de Empenho e/ou Autorização de Compra, as certidões de
regularidade de débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante
verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a
regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade
devidamente justificada.
17.3 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será
notificada para, no prazo de 3 (três) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o item
17.2, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena
de a contratação não se realizar.
17.4 – Caso a adjudicatária não esteja sediada neste Município, a ela será enviada, por meio eletrônico (email), Nota de Empenho e/ou Autorização de Compra, devendo a mesma confirmar o recebimento no prazo
máximo de 24 horas.
18. - DA GARANTIA CONTRATUAL:
18.1 - Não será exigida a prestação de garantia financeira do contrato nos termos do art. 56 da Lei Federal
8.666/93, contudo, a Contratada deverá garantir o produto fornecido por período não inferior a 12 (doze)
meses, de acordo com a legislação e normas técnicas vigentes.
19. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
19.1 - Compete à Contratante:
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19.1.1 - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;
19.1.2 - Tomar as medidas necessárias quanto ao fiel recebimento dos produtos/serviços.
20. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1 - Compete à Contratada:
20.1.1 - Efetuar a entrega dos produtos/execução dos serviços, de acordo com as condições e prazos
propostos, e demais especificações do Anexo I deste edital.
20.1.2 - Substituir, obrigatoriamente, o produto ou refazer os serviços que não atender as exigências de
qualidade para utilização.
20.1.3 - Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação até cumprimento total do contrato.
21. - PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO:
21.1 - O prazo máximo de para a entrega dos veículos será aquele estipulado no Anexo I – Termo de
Referência, deste edital, o qual será contado a partir do recebimento, pela Contratada, da correspondente
Nota de Empenho e/ou Autorização de Compra.
21.2 – Os veículos deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura Municipal, sito à Rua Senador
Abelardo Cesar, s/nº, Centro, em horário comercial, ou em outros locais indicados no correspondente
pedido de fornecimento, sendo todos no perímetro urbano do município de Santo Antônio do Jardim.
21.3 - Correrá por conta da empresa proponente todas as despesas pertinentes, tais como embalagens,
seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.
21.4 - O recebimento dos produtos será confiado ao Departamento solicitante, e, se processará da seguinte
forma:
21.4.1 - O objeto será recebido:
a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital e da proposta.
b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da
proposta, e sua consequente aceitação.
21. 5 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens/serviços em desacordo com as
especificações técnicas exigidas neste edital.
21.6 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
21.6.1 - Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição
ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
21.6.2 - Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da notificação por escrito, mantido
o preço inicialmente contratado;
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22. - DO PAGAMENTO:
22.1 - O pagamento será efetuado pelo Departamento Financeiro, em até 30 (trinta) dias após entrega,
mediante apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente conferida pelo Setor Requisitante, que será
responsável pelo recebimento, fiscalização e execução da contratação.
22.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.
22.3 - O pagamento será feito em cheque, que deverá ser retirado na tesouraria do município em nome
da Contratada, ou em boleto bancário ou depósito bancário em nome da contratada.
22.4 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de
cobrança, prova de regularidade perante a Secretaria da Receita Federal, as Fazendas Estadual e Municipal,
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho, mediante a apresentação das
respectivas certidões ou documentos equivalentes.
22.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de
obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
22.6 - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa do contratado,
o prazo previsto no item 22.1 reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação.
23. - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
23.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar
quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
23.2 - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas
no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada
no CADASTRO DE FORNECEDORES.
23.3 – O atraso injustificado na entrega de materiais/execução dos serviços, sem prejuízo do disposto no
parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à
multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término
do prazo estipulado, na seguinte proporção:
23.3.1 – Advertência por escrito;
23.3.2 – Multa equivalente a 10% (dez por cento), calculado sobre o valor da obrigação, por atraso na
entrega até o limite de 30 (trinta) dias;
23.3.3 – Multa equivalente a 15% (quinze por cento), calculado sobre o valor da obrigação, por atraso na
entrega a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, até o limite máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, quando
será declarada a inexecução contratual;
23.3.4 - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicadas à contratada as
seguintes penalidades:
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I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
II - Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.
23.3.5 – Suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento de contratar
com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;
23.3.6 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinados na punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
CONTRATATE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem
anterior.
24. - DISPOSIÇÕES FINAIS:
24.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura Municipal
de Santo Antônio do Jardim, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de
fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato
escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.
24.2 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Jardim não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
24.3 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado
ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o tiver
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo
das demais sanções cabíveis.
24.4 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).
24.5 - Da contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seu Anexo, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento.
24.6 - É facultado ao(a) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
24.7 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
24.8 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a
segurança da contratação.
24.9 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário
Oficial do Estado.

Gilmar de Oliveira Pezotti
Prefeito Municipal
Prefeitura Sto. Antônio do Jardim

Pag. 14

PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM – SP
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS
CNPJ: 45.739.091/0001-10
Rua Presidente Álvares Florence, 373
Fone/Fax: (19) 3654-1204 - (19) 3654-1209
e-mail: compras@sajardim.sp.gov.br

PE 012/20

24.10 - A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste edital.
24.11 - Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a
sessão será transferida para dia e horário definidos pelo(a) Pregoeiro(a), comunicando devidamente aos
licitantes do pregão eletrônico.
24.12 - Os casos omissos serão decididos pelo(a) Pregoeiro(a) em conformidade com as disposições
constantes dos Decretos e Lei citadas no preâmbulo deste edital.
24.13 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o
da Comarca de Espírito Santo do Pinhal.
24.14 - Constitui parte integrante deste edital:
24.14.1 - Anexo I - Termo de Referência - Especificações;
24.14.2 – Anexo II – Modelo de Carta de Apresentação de Proposta Final de Preços para Prestação dos
Serviços/Fornecimento;
24.14.3 – Anexo III – Modelo de Declaração de Responsabilidade;
24.14.4 – Anexo IV – Modelo de Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho;
24.14.5 – Anexo V – Modelo de Declaração de Inexistência de Impedimento Legal;
24.14.6 – Anexo VI – Modelo de Declaração de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP);

Santo Antonio do Jardim, 08 de julho de 2020.

GILMAR DE OLIVEIRA PEZOTTI
Prefeito Municipal
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 012/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2020
1. INTRODUÇÃO
1.1. O presente Termo de Referência tem por finalidade estabelecer as características mínimas dos
veículos a serem adquiridos através do presente certame.
2.1. A aquisição dos veículos se faz necessário para atender as necessidades do Departamento Municipal
de Saúde da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Jardim.
2. OBJETO
2.1. O objeto do presente Termo de Referência é o AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA E PICK UP)
PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM, PELO
PERÍODO DE 12 MESES.
3. PRODUTOS
3.1. Os veículos a serem adquiridos estão discriminados e quantificados no quadro anexo deste Termo
de Referência.
3.2. Todos os veículos ofertados deverão atender todas as normas exigidas por lei, especialmente as
Normas ABNT NBR, INMETRO, conforme o caso.
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1. Fornecer equipamento de primeira qualidade, que atenda às especificações estabelecidas no folheto
descritivo.
4.2. Garantir a qualidade e funcionalidade do equipamento e seus componentes durante todo o prazo de
garantia. Qualquer problema ou defeito que os tornem inoperantes por defeito de fabricação deverá ser
reparado imediatamente, sob pena de devolução e substituição imediata do bem, sem prejuízo de
aplicação das penalidades constantes na legislação vigente e edital licitatório.
4.3. Efetuar a entrega do veículo no prazo estipulado no descritivo de cada item, de acordo com a
especificação e demais condições estipuladas neste Termo de referência, não se admitindo, em nenhuma
hipótese, a alegação de que terceiros tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões
exigidos;
4.4. Oferecer garantia contra defeito de fabricação pelo prazo mínimo de 12 meses conforme legislação
vigente independente de quilometragem;
4.5. Garantir a qualidade e funcionalidade do equipamento e seus componentes durante todo o prazo de
garantia. Qualquer problema ou defeito que os tornem inoperantes por defeito de fabricação deverá ser
reparado imediatamente, sob pena de devolução e substituição imediata do bem, sem prejuízo de
aplicação das penalidades constantes na legislação vigente e edital licitatório.
4.6. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta
Licitação.
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. Disponibilizar local adequado para o recebimento do equipamento.
5.2. O Contratante fiscalizará e inspecionará os equipamentos e verificará o cumprimento das
especificações, podendo rejeitá-los, quando estes não atenderem às condições estabelecidas.
5.3. Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a Contratada.
5.4. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da
Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos.
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QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS
ITEM
DESCRIÇÃO
1
VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, SIMPLES REMOÇÃO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS, OU DE SUPERIOR QUALIDADE:

QUANT.
01

Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado p/ AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, com
capacidade/volume não inferior a 7 metros cúbicos no total. Comprimento total mínimo 4.740 mm;
Comp. mín. do salão de atendimento 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atendimento 1.540 mm;
Diesel; Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN;
A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno,
deverá possuir 2 tomadas p/ 12 V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima
de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A iluminação do compartimento de atendimento deve
ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, com
diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED.
A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira
da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Deverá
possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo
único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com freq. Mín. de 90 flashes por
minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de
Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons
distintos, sist.. de megafon e c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8
Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em
suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações
e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula
préregulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e
possuir: fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões
IN/OUT
normatizadas
pela
ABNT.
A
climatização
do
salão
deverá
permitir
o
resfriamento/aquecimento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do
fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e
desembaçador. P/ o compartimento do paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi
ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão
lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de
26.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com
a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; pro vida de rodízios, 3 cintos
de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete.
Balaústre: Deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos
às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1
polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do
comp., através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos
cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo
vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo
quando molhado. Armário: Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser
dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá
possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm,
para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40
m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do
veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros;
Bem como, as marcas do Governo Estadual.
Obs1: deverá vir acompanhado ao veículo: pneu de estepe, ferramentas (macaco, chave de rodas),
catálogos de manutenção/operação e de peças.
Obs2: a licitante vencedora deverá fornecer veículo original de fábrica, ano/modelo, não inferior a
2020/2020, cuja configuração de carroçaria, suspensão, itens de segurança, motorização e as
dimensões de pneus e rodas conste da linha normal de produção da montadora e seja comercializada
normalmente ao público consumidor, não se admitindo veículos que possuam tais itens configurados
especificamente para atender o presente fornecimento. Quanto às modificações realizadas para
transformação em ambulância de transporte ou simples remoção deverão ser realizadas conforme
normas do INMETRO e Secretaria de Estado da Saúde atualmente em vigência, devendo o veículo
obter por meio do fabricante/fornecedor o CAT (Certificado de Adequação a Legislação de Transito –
Portaria 47/98 DENATRAN) para registro inicial no RENAVAN como Ambulância.
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Obs3: a licitante vencedora deverá fornecer equipamento de primeira qualidade, que atenda às
especificações estabelecidas neste descritivo e garantir a qualidade e funcionalidade do equipamento
e seus componentes durante todo o prazo de garantia. Qualquer problema ou defeito que os tornem
inoperantes por defeito de fabricação deverá ser reparado imediatamente, sob pena de devolução e
substituição imediata do bem, sem prejuízo de aplicação das penalidades constantes na legislação
vigente e edital licitatório
- Garantia contra defeito de fabricação = mínimo de 12 meses, ou aquela oferecida pelo fabricante
(o que for maior), conforme legislação vigente independente de quilometragem;
- Prazo máximo de entrega = 90 (noventa) dias;

2

- Fonte de Recurso: Recursos do Convênio Estadual SANI nº 00418/2019, Processo nº 24726912019
e Recursos Próprios do Departamento Municipal de Saúde.
VEÍCULO TIPO PICK-UP, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS, OU DE SUPERIOR
QUALIDADE:

01

Veículo pick-up 0 Km: Automotor, picape, cabine simples, capacidade para duas pessoas (um
passageiro e o motorista), fabricação nacional, zero quilômetro, duas portas; Quantidade: 01 (um);
Ano/modelo: no mínimo 2020/2020; Cor: Branca; Combustível: flex (gasolina e etanol); Motor: No
mínimo, potência Liquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Liquida ou SAE bruta) Gasolina - 94 CV (69,01
KW/ 92,5 HP) @ 6000 rpm Etanol - 99 CV (72,8 KW/ 97,5 HP) @ 6000 rpm; Torque Líquido (ABNT
NBR 5484/ISSO 1585 Liquida ou SAE bruta) Gasolina - 12,9 mKgf (126 Nm) @ 3200 rpm Etanol 13 mKgf (128 Nm) @ 3200 rpm; Válvulas total: 8 (oito); Cilindros: 4 (quatro) em linha; Suspensão:
Dianteira: independente, tipo 'McPherson', amortec. telescópicos hidráulicos pressurizados; traseira:
molas helicoidais tipo 'barril' progressivas, amortec. Telescópicos hidráulicos pressurizados; Direção:
Hidráulica ou elétrica; Cambio/transmissão: Manual de 5 velocidades; Freios: ABS, EBD, sistema
hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal, dianteiros a disco ventilado e traseiros a
tambor; Reservatório de combustível: no mínimo 45 litros; Bateria: 12v, 60 ah; Injeção eletrônica
de combustíveis. Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo
CONTRAN.
Obs1: deverá vir acompanhado ao veículo: pneu de estepe, ferramentas (macaco, chave de rodas),
catálogos de manutenção/operação e de peças.
Obs2: a licitante vencedora deverá fornecer veículo original de fábrica, ano/modelo, não inferior a
2020/2020, cuja configuração de carroçaria, suspensão, itens de segurança, motorização e as
dimensões de pneus e rodas conste da linha normal de produção da montadora e seja comercializada
normalmente ao público consumidor, não se admitindo veículos que possuam tais itens configurados
especificamente para atender o presente fornecimento.
- Garantia contra defeito de fabricação = mínimo de 12 meses, ou aquela oferecida pelo fabricante
(o que for maior), conforme legislação vigente independente de quilometragem;
A empresa vencedora deverá oferecer garantia com troca de todas as peças que apresentarem
defeito de fabricação, durante o período de garantia. As substituições de peças, reparos e outras
correções no veículo, bem como as revisões obrigatórias e necessárias para a manutenção da
garantia, determinadas pelo fabricante em razão da quilometragem ou tempo de uso, terão suas
despesas (peças e mão de obra) suportadas exclusivamente pela empresa Contratada. Não se aplica,
ao presente item, apenas o custo da peça que vier a ser substituída em decorrência de desgaste
natural.
- Prazo máximo de entrega = 30 (trinta) dias;
- Fonte de Recurso: Recurso Federal – Transferência e Convênios Federais – Emendas Parlamentares
de Exercícios Anteriores.

Gilmar de Oliveira Pezotti
Prefeito Municipal
Prefeitura Sto. Antônio do Jardim

Pag. 18

PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM – SP
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS
CNPJ: 45.739.091/0001-10
Rua Presidente Álvares Florence, 373
Fone/Fax: (19) 3654-1204 - (19) 3654-1209
e-mail: compras@sajardim.sp.gov.br

PE 012/20

ANEXO II
MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS/FORNECIMENTO

A SER APRESENTADA PELA LICITANTE VENCEDORA APÓS A DISPUTA E READEQUADA AO ÚLTIMO LANCE
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 012/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2020
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:
Razão Social:
Endereço:
Cidade:
e-mail:
CNPJ:

Estado:

CEP:
Fax:

Fone:
Incr. Estadual:

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA E PICK UP) PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM.

Item

Quant

Unid.

Especificação

Marca/
Procedência

Preço Unit.

Preço Total

Valor Global por extenso:
a) Prazo de entrega: conforme edital
b) Validade da proposta: _______________ (mínimo 60 dias).
Declaramos, sob as penas da lei, que os veículos ofertados atendem todas as especificações exigidas no
Anexo I – Termo de Referência.
Declaramos que os preços apresentados contemplam, além do lucro, todas as despesas e custos, como por
exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas
com o fornecimento do objeto da presente licitação, necessárias à completa execução do contrato.
Declaramos aceitar irrestritamente, todas as condições estabelecidas no edital da licitação em referência e
em seus anexos, e que inexiste qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou
trabalhista com servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim.
Data: ____/_____/_____
___________________________________________
Nome e Assinatura da Proponente

(Preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante)
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 012/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2020

A empresa ______________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ______,
sediada à __________________________, através de seu representante legal, o senhor
____________________________, portador do CPF/MF nº __________________ e RG nº _______,
DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação no Pregão (Eletrônico) nº 012/2020, realizado pela
Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim, que:








Assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao(a)
Pregoeiro(a), sujeitando-se a eventuais averiguações que se façam necessárias;
Se compromete manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Se compromete a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços
decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em
função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
Tem conhecimento e se submete ao disposto nas Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93, bem como,
ao Edital e Anexos do Pregão (Eletrônico) nº 012/2020, realizado pela Prefeitura Municipal de Santo
Antonio do Jardim/SP.
Não possuir sócios ou dirigentes que sejam servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de
Santo Antonio do Jardim/SP, ou responsável pela licitação.

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmo a presente.

Local e data.

______________________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa

(Preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante)
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 012/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2020

A empresa ______________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ______,
sediada à __________________________, através de seu representante legal, o senhor
____________________________, portador do CPF/MF nº __________________ e RG nº _______, para
fins de participação no Pregão (Eletrônico) nº 012/2020, realizado pela Prefeitura Municipal de Santo
Antonio do Jardim DECLARA, sob as penas da lei, que nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei n.º 6.544,
de 22 de novembro de 1989, 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.
DECLARA ainda, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir dos quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
E, por ser a expressão fiel da verdade, firmo a presente.

Local e data.

______________________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa

(Preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante)
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 012/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2020

A empresa ______________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ______,
sediada à __________________________, através de seu representante legal, o senhor
____________________________, portador do CPF/MF nº __________________ e RG nº _______, para
fins de participação no Pregão (Eletrônico) nº 012/2020, realizado pela Prefeitura Municipal de Santo
Antonio do Jardim DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para
sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores, não estando inadimplente com fornecimento de itens, nem descumpriu quaisquer contratações
junto à Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, bem como:
a) NÃO se encontra incursa nas penalidades previstas no artigo 87, incisos III e IV, da Lei 8.666/93;
b) NÃO se encontra declarada inidônea por qualquer Órgão da Administração Pública, direta ou indireta,
Federal, Estadual ou Municipal;
c) NÃO se encontra punida com suspensão do direito de contratar ou licitar com o Município de Santo
Antônio do Jardim.

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmo a presente.

Local e data.

______________________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa

(Preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante)

Gilmar de Oliveira Pezotti
Prefeito Municipal
Prefeitura Sto. Antônio do Jardim
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 012/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2020

A empresa ______________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ______,
sediada à __________________________, através de seu representante legal, o senhor
____________________________, portador do CPF/MF nº __________________ e RG nº _______, para
fins de participação no Pregão (Eletrônico) nº 012/2020, realizado pela Prefeitura Municipal de Santo
Antonio do Jardim DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa, Empresa de
Pequeno Porte ou equiparadas, nos termos do art. 3º da Lei Complementar n. 123 de 14 de dezembro de
2006, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate em
procedimentos licitatórios e a usufruir os demais benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se
enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de
14 de dezembro de 2006;
E, por ser a expressão fiel da verdade, firmo a presente.

Local e data.

______________________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa

(Preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante)

Gilmar de Oliveira Pezotti
Prefeito Municipal
Prefeitura Sto. Antônio do Jardim
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