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EDITAL N º 051/2012 
PREGÃO PRESENCIAL N º 008/2012 

 
DATA DA REALIZAÇÃO: 18 de junho de 2012. 
HORÁRIO: 09:00 horas 
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE ARIRANHA – SP  
Rua Barão do Rio Branco, nº 152 
 
PREÂMBULO 
A Prefeitura Municipal de Ariranha, de ora em diante denominada PREFEITURA, neste 
ato representada pelo Exmo. Sr Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que o pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria 
002/2010, reunir-se-ão no dia, hora e local determinados neste Edital, para a realização 
de certame licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR 
PREÇO POR ÍTEM, visando a aquisição de VEÍCULOS 0 KM PARA ATENDER A 
FROTA MUNICIPAL, definidos neste Edital, o qual obedecerá aos preceitos de direito 
público e, em especial, as disposições da Lei 10.520/02 (Instituto do Pregão); do 
Decreto Municipal 2.682 de 04/01/2010 (Instituição do Pregão no Município de 
Ariranha); subsidiariamente pela Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores e demais 
legislações pertinentes a matéria e, às condições e exigências estabelecidas neste Edital 
e seus Anexos 
 
1-O OBJETO DA LICITAÇÃO 
1.1- Aquisição de 4 (quatro) veículos zero quilometro, conforme abaixo especificado: 
1.1.1 − Aquisição de (01) um veículo automotor, capacidade para no mínimo 25 
lugares, sendo 23 (vinte e três passageiros), 1 (um) auxiliar e 1 (um) motorista), zero 
Km, Ano de fabricação 2012, pintura básica, cor branca, poltronas individuais 2x2 com 
encosto alto e cinto de segurança, motor à diesel de no mínimo 150 CV, injeção 
eletrônica, câmbio de marchas 5 marchas à frente e 1 à ré, direção hidráulica, tacógrafo, 
equipados no mínimo com pneus 215/75 R17,5, provido de todos os equipamentos de 
segurança conforme normas do DETRAN para o transporte de passageiros. 
1.1.2 – Aquisição de (01) um veículo automotor, capacidade para no mínimo 33 lugares, 
sendo 31 (trinta e um passageiros), 1 (um) auxiliar e 1 (um) motorista), zero Km, Ano 
de fabricação 2012, pintura básica, cor branca, poltronas individuais 2x2 com encosto 
alto e cinto de segurança, motor à diesel de no mínimo 160 CV, injeção eletrônica, 
câmbio de marchas 5 marchas à frente e 1 à ré, direção hidráulica, tacógrafo, ar 
condicionado instalado, equipados no mínimo com pneus 215/75 R17,5, provido de 
todos os equipamentos de segurança conforme normas do DETRAN para o transporte 
de passageiros. 
1.1.3 – Aquisição de 01 (um) veículo automotor, 0 km, com capacidade para no mínimo 
16 lugares, sendo 15 (quinze) passageiros e 01 (um motorista), ano de fabricação 2012, 
motor com no mínimo 115 cv, 4 cilindros, com injeção eletrônica, combustível diesel, 
ar condicionado, com vidros dianteiros fixos e lateral corrediços, pintura na cor branca, 
piso emborrachado, bancos forrados em tecidos, luz interna, direção hidráulica, 
capacidade do tanque de combustível no mínimo: 80 litros, equipado no mínimo com 
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pneus 205/70 R15, provido de todos os acessórios exigidos de acordo com o novo 
Código Brasileiro de Trânsito. 
1.1.4 – Aquisição de 01 (um) veículo automotor, 0 km, tipo ambulância simples 
remoção, ano de fabricação 2012, com capacidade de 12m³,  motor com no mínimo 115 
cv, 4 cilindros, com injeção eletrônica, combustível diesel, pintura na cor branca, 
direção hidráulica,  capacidade do tanque de combustível no mínimo: 80 litros, com 
isolamento térmico e acústico em placas de estiropor de alta densidade, revestimento 
interno das laterais e teto em MDF, piso nivelado em compensado naval de 15 mm de 
espessura, com aplicação de manta vinilica de alta resistência, janela padrão ambulância 
com película branca nos vidros, instalada na porta lateral deslizante, vidros fixos padrão 
ambulância, com película branca, instalados nas portas traseiras, janela de comunicação 
padrão ambulância, com película branca nos vidros, instalada na parede divisória, 
armário instalado na lateral esquerda superior do compartimento de atendimento, 
composto de prateleiras com portas em acrílico, nas cores cinza e branca, 04 (quatro) 
bancos revestidos em courvim de alta resistência na cor cinza, com cintos de segurança 
tipo abdominal, 02 (dois) bancos na lateral esquerda revestidos em courvim de alta 
resistência na cor cinza, com cintos de segurança tipo abdominal, banco para atendente 
médico, instalado na cabeceira da maca com base fixa, assento, encosto e apoio de 
cabeça estofado em courvim de alta resistência na cor cinza, com cinto de segurança 
abdominal, 01 (uma) maca retrátil confeccionada em estrutura tubular de alumínio, 
rodízios giratórios, colchonete em espuma revestida em material impermeável na cor 
cinza, com regulagem de altura de cabeça e cintos de segurança, balaustre tubular 
instalado no teto, régua tripla completa contendo: regulador de oxigênio, fluxômetro, 
umidificador, aspirador, máscara e extensão, suporte para soro e plasma removível, 
instalado na balaustre, suporte para cilindro de oxigênio, 01 (um) cilindro de oxigênio 
de 7 litros, com válvula e manômetro, iluminação interna composta por 2 luminárias, 
sistema de ventilação forçada composto por 1 ventilador e 1 exaustor, sinalizador em 
formato de barra linear do tipo LED, possuindo 4 tons e com sirene de no mínimo 100 
watts, farol de embarque instalado sobre as portas traseiras, grafismo externo padrão 
ambulância composto de: palavra AMBULÂNCIA, invertida no capô, palavra 
AMBULÂNCIA na traseira, cruzes nas laterais e na traseira e ar condicionado duplo, 
provido de todos os acessórios exigidos de acordo com o novo Código Brasileiro de 
Trânsito. 
 
1.2 – A entrega do veículo deverá ser realizada no Almoxarifado Prefeitura Municipal, 
com frete por conta e risco do fornecedor. 
1.3 – O veículo cotado pelos proponentes deverá estar de acordo com as especificações 
e determinações do edital. 
 
II – DA PARTICIPAÇÃO: 
01 – Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento 
constantes deste Edital. 
 
III – DO CREDENCIAMENTO: 
01 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
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a) Tratando-se de Representante Legal: O estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. 
b) Tratando-se de Procurador: A procuração por instrumento público ou particular, da 
qual constem poderes específicos para formular lances, complementar proposta, 
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre 
os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
02 – O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 
oficial de identificação que contenha foto. 
03 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo 
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
04 – A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 
 
IV – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E 
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
01 – As declarações poderão ser assinadas sempre pelo Representante Legal ou pelo 
Procurador Credenciado, desde que hajam poderes outorgados na Procuração. 
02 – A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com 
modelo estabelecido no Anexo II – Modelo de procuração que a proponente cumpre os 
requisitos de habilitação, deste Edital, deverá ser apresentada fora dos Envelopes n.º 01 
e n.º 02. 
03 – A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados, contendo em sua parte externa, além 
do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
(Razão Social) 
Envelope n.º 01 – Proposta 
Pregão Presencial n.º 008/2012 
Processo Licitatório n.º 051/2012 
Prefeitura Municipal de Ariranha – SP 
 
(Razão Social) 
Envelope n.º 02 – Habilitação 
Pregão Presencial n.º 008/2012 
Processo Licitatório n.º 051/2012 
Prefeitura Municipal de Ariranha – SP 
 
04 – A proposta deverá conter a Razão Social, o n.º do CNPJ e o endereço da licitante, e 
será elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo 
quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 
seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada 
pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 
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05 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do 
original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 
 
V – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE n.º 01 – “PROPOSTA”: 
01 – A proposta de preço deverá ser conforme o Anexo I – Proposta Comercial 
(Especificações técnicas dos itens) e conter os seguintes elementos: 
a) Nome, endereço e CNPJ. 
b) Número do Pregão Presencial. 
c) Descrição dos objetos da presente licitação, com a indicação da marca do produto 
cotado, em conformidade com as especificações do folheto descritivo – Anexo I – deste 
Edital e um catálogo com todas as especificações técnicas dos veículos ofertados, 
inclusive com fotos. 
d) Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, com duas casas 
decimais, em algarismo, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer 
encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar 
incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, 
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com 
o fornecimento do objeto da presente licitação. 
e) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos. 
02 – O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 
03 – A proposta em desacordo com o Edital será desclassificada. 
04 – Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 
 
VI – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE n.º 02 – “DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO”: 
01 – O Envelope n.º 02 – “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a 
seguir relacionados os quais dizem respeito a: 
01.01 – 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. 
01.01.01 – Os documentos relacionados nas alíneas “a” à “d” deste subitem 01.01 não 
precisarão constar do Envelope n.º 02 – “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido 
apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
01.02 – REGULARIDADE FISCAL: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ). 
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b) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou 
outra prova equivalente, na forma da Lei. 
c) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS). 
d) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS). 
e) Certidão de regularidade de débito para com o a Receita Federal e a Procuradoria da 
Fazenda Nacional. 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 
01.03 – OUTRAS COMPROVAÇÕES: 
a) 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 ao Decreto Estadual n.º 42.911, de 06 de março de 
1998, de acordo com o estabelecido no Anexo V – Modelo de Declaração de situação 
regular perante o Ministério do Trabalho. 
b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com 
a Administração, conforme Anexo VI – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato 
Impeditivo. 
c) Comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte 
(para as licitantes que assim se enquadrarem) na forma da Lei, e Declaração firmada 
pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos previstos 
nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06. 
 
VII – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO: 
01 – No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento 
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do 
certame, com duração mínima de 10 (dez) minutos. 
02 – Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a 
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o 
estabelecido no Anexo II – Modelo de procuração que a proponente cumpre os 
requisitos de habilitação, deste Edital, e em envelopes separados, a proposta de preços e 
os documentos de habilitação. 
02.01 – Iniciada a abertura do primeiro envelope n.º 01 “Proposta”, estará encerrado o 
credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes 
no certame. 
03 – A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital. 
03.01 – No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções 
no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções 
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
03.02 – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 
licitantes. 
04 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
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a) Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela. 
b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 
03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 
04.01 – Para efeito de seleção será considerado o MENOR PREÇO POR ÍTEM. 
05 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma 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. 
05.01 – 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. 
06 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa declinarem da formulação de lances. 
07 – Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se 
para as selecionadas o último preço ofertado. 
08 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço. 
09 – Após a negociação se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito. 
09.01 – A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, 
que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 
10 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor. 
11 – 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, inclusive mediante: 
a) Substituição e apresentação de documentos; 
b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
11.01 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos 
os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. 
11.02 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será 
inabilitada. 
12 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 
13 – Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com 
o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável 
cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
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VIII – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 
01 – No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para 
apresentação 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. 
02 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a 
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à 
licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 
homologação. 
03 – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-
lo devidamente informado à autoridade competente. 
04 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento. 
05 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento. 
06 – A adjudicação será feita por item, com base no menor preço ofertado nos lances. 
 
IX – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO 
OBJETO DA LICITAÇÃO: 
01 – Os objetos desta licitação deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias corridos. 
02 – A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no Almoxarifado da Prefeitura, 
sito a Rua José Afonso, 380, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, 
transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do 
fornecimento. 
 
X – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 
01 – O objeto da presente licitação será recebido no local indicado no item IX, subitem 
02, acompanhados da respectiva nota fiscal/fatura, na quantidade solicitada. 
02 – Constatadas irregularidades no objeto, o Contratante poderá: 
a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da notificação 
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
b.1) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
 
XI – DA FORMA DE PAGAMENTO: 
01 – O pagamento será à vista, efetuado pela Tesouraria Municipal, através de empenho 
contábil mediante a apresentação de Nota Fiscal correspondente a entrega do objeto, nas 
especificações licitadas. 
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02 – As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua 
apresentação válida. 
03 – O pagamento será feito mediante cheque nominal a empresa vencedora do certame, 
com recebimento no balcão da Tesouraria ou mediante depósito bancário em conta 
fornecida pela Contratante. 
04 – Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção 
monetária nos, bem como juros moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, 
calculados “pro rata tempore” em relação ao atraso verificado. 

XII – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 

01 – As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação, correrão por 
conta das seguintes dotações:  
0206 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 
020601 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
12361000620500000 – Manutenção do Ensino Fundamental 
12361000610120000 – Aquisição de Veículo para Transporte de Alunos 
44905200 – Equipamentos e Material Permanente 
220.007 – ENS. FUND. – TRANSF. SALARIO EDUCAÇÃO-QESE – FICHA 224 
220.000 – ENSINO FUNDAMENTAL – RECURSOS ESPECÍFICOS –FICHA 205 
020400 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10302000920220000 – Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
44905200 – Equipamentos e Material Permanente 
310.000 – SAÚDE – GERAL  
 
XIII – DO TERMO DE RESPONSABILIDADE DE ENTREGA: 
01 – A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de 
termo de responsabilidade de entrega, cuja respectiva minuta constitui Anexo III – 
Modelo de Termo de Responsabilidade de Entrega do presente Edital. 
01.01 – Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de 
débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, 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. 
01.02 – Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 
Adjudicatária será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a 
situação de regularidade de que trata o subitem 01.01 deste item XII, mediante a 
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência. 
03 – Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 
não apresentar a situação regular de que trata o subitem 01.01 deste item XII, ou se 
recusar a assinar o contrato (ou retirar o instrumento equivalente), serão convocadas as 
demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do Pregão, com 
vistas à celebração da contratação. 
03.01 – Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 15 (quinze) dias úteis, 
contados da divulgação do aviso. 
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03.02 – A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no jornal de grande circulação 
regional. 
03.03 – Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições 
dos subitens 09 à 13, do item VII; e 01 e 02  do item VIII, deste ato convocatório. 
 
XIV – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 
01 – Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do 
Município de Ariranha, pelo prazo de até 05 (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 n.º 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
01 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde 
que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
02 – Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 
02.01 – As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na própria ata. 
03 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 
propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 
04 – O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município e 
Diário Oficial do Estado. 
05 – Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão. 
05.01 – A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo 
de até 01 (um) dia útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas. 
05.02 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
06 – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
07 – Integram o presente Edital: 
Anexo I – Proposta Comercial (Especificações técnicas dos itens). 
Anexo II – Modelo de procuração que a proponente cumpre os requisitos de habilitação. 
Anexo III – Modelo de Termo de Responsabilidade de Entrega. 
Anexo IV – Modelo de procuração para credenciamento. 
Anexo V – Modelo de Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho. 
Anexo VI – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo. 
09 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Santa Adélia, Estado de São 
Paulo. 

Ariranha, 01 de Junho de 2012. 
 

JOAMIR ROBERTO BARBOZA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I  

 
PROPOSTA COMERCIAL 
 
PREGÃO PRESENCIAL: 008/2012 
FORNECEDOR:  
CNPJ: N.º  
ENDEREÇO:  
DATA: 18/06/2012 
CIDADE:  
ESTADO:  
FONE:  
HORÁRIO: 09:00 HORAS 
 
 QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS LICITADOS: 
ÍTEM QUANT DESCRIÇÃO MARCA V. UNIT. V. TOTAL 
1.1.1. 1 Veículo automotor, capacidade para no 

mínimo 25 lugares, sendo 23 (vinte e 
três passageiros), 1 (um) auxiliar e 1 
(um) motorista), zero Km, Ano de 
fabricação 2012, pintura básica, cor 
branca, poltronas individuais 2x2 com 
encosto alto e cinto de segurança, motor 
à diesel de no mínimo 150 CV, injeção 
eletrônica, câmbio de marchas 5 marchas 
à frente e 1 à ré, direção hidráulica, 
tacógrafo, equipados no mínimo com 
pneus 215/75 R17,5, provido de todos os 
equipamentos de segurança conforme 
normas do DETRAN para o transporte 
de passageiros 

   

1.1.2 1 Veículo automotor, capacidade para no 
mínimo 33 lugares, sendo 31 (trinta e um 
passageiros), 1 (um) auxiliar e 1 (um) 
motorista), zero Km, Ano de fabricação 
2012, pintura básica, cor branca, 
poltronas individuais 2x2 com encosto 
alto e cinto de segurança, motor à diesel 
de no mínimo 160 CV, injeção 
eletrônica, câmbio de marchas 5 marchas 
à frente e 1 à ré, direção hidráulica, 
tacógrafo, ar condicionado instalado, 
equipados no mínimo com pneus 215/75 
R17,5, provido de todos os 
equipamentos de segurança conforme 
normas do DETRAN para o transporte 
de passageiros. 
 

   

1.1.3 1 Veículo automotor, 0 km, com 
capacidade para no mínimo 16 lugares, 
sendo 15 (quinze) passageiros e 01 (um 
motorista), ano de fabricação 2012, 
motor com no mínimo 115 cv, 4 
cilindros, com injeção eletrônica, 
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combustível diesel, ar condicionado, 
com vidros dianteiros fixos e lateral 
corrediços, pintura na cor branca, piso 
emborrachado, bancos forrados em 
tecidos, luz interna, direção hidráulica, 
capacidade do tanque de combustível no 
mínimo: 80 litros, equipado no mínimo 
com pneus 205/70 R15, provido de todos 
os acessórios exigidos de acordo com o 
novo Código Brasileiro de Trânsito. 
 

1.14 1 Veículo automotor, 0 km, tipo 
ambulância simples remoção, ano de 
fabricação 2012, com capacidade de 

12m³,  motor com no mínimo 115 cv, 4 
cilindros, com injeção eletrônica, 
combustível diesel, pintura na cor 
branca, direção hidráulica,  capacidade 
do tanque de combustível no mínimo: 80 
litros, com isolamento térmico e acústico 
em placas de estiropor de alta densidade, 
revestimento interno das laterais e teto 
em MDF, piso nivelado em compensado 
naval de 15 mm de espessura, com 
aplicação de manta vinilica de alta 
resistência, janela padrão ambulância 
com película branca nos vidros, instalada 
na porta lateral deslizante, vidros fixos 
padrão ambulância, com película branca, 
instalados nas portas traseiras, janela de 
comunicação padrão ambulância, com 
película branca nos vidros, instalada na 
parede divisória, armário instalado na 
lateral esquerda superior do 
compartimento de atendimento, 
composto de prateleiras com portas em 
acrílico, nas cores cinza e branca, 04 
(quatro) bancos revestidos em courvim 
de alta resistência na cor cinza, com 
cintos de segurança tipo abdominal, 02 
(dois) bancos na lateral esquerda 
revestidos em courvim de alta resistência 
na cor cinza, com cintos de segurança 
tipo abdominal, banco para atendente 
médico, instalado na cabeceira da maca 
com base fixa, assento, encosto e apoio 
de cabeça estofado em courvim de alta 
resistência na cor cinza, com cinto de 
segurança abdominal, 01 (uma) maca 
retrátil confeccionada em estrutura 
tubular de alumínio, rodízios giratórios, 
colchonete em espuma revestida em 
material impermeável na cor cinza, com 
regulagem de altura de cabeça e cintos 
de segurança, balaustre tubular instalado 
no teto, régua tripla completa contendo: 
regulador de oxigênio, fluxômetro, 
umidificador, aspirador, máscara e 
extensão, suporte para soro e plasma 
removível, instalado na balaustre, 
suporte para cilindro de oxigênio, 01 
(um) cilindro de oxigênio de 7 litros, 
com válvula e manômetro, iluminação 
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interna composta por 2 luminárias, 
sistema de ventilação forçada composto 
por 1 ventilador e 1 exaustor, sinalizador 
em formato de barra linear do tipo LED, 
possuindo 4 tons e com sirene de no 
mínimo 100 watts, farol de embarque 
instalado sobre as portas traseiras, 
grafismo externo padrão ambulância 
composto de: palavra AMBULÂNCIA, 
invertida no capô, palavra 
AMBULÂNCIA na traseira, cruzes nas 
laterais e na traseira e ar condicionado 
duplo, provido de todos os acessórios 
exigidos de acordo com o novo Código 
Brasileiro de Trânsito. 
 

 
1. No valor proposto deverá estar incluso todas as despesas, diretas e indiretas. 
2. A licitante vencedora deverá assinar, após a homologação/adjudicação do processo, 
Termo de Responsabilidade de entrega, responsabilizando-se em entregar os veículos 
licitado, no prazo máximo de 30 dias. 
3. A licitante vencedora de cada item, deverá fazer a entrega dos veículos em uma única 
vez, em sua totalidade, no Almoxarifado da Prefeitura. 
4. Informar marca oferecida a cada item, preço unitário e valor total de cada item. 
Condições de Pagamento: ______________________________________ 
Validade da proposta: ______________________________________ 
 
 
Carimbo e assinatura do fornecedor: 
 
Em _____/_______________/2012. 
 
 
______________________________________ 
ASSINATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO II 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE 
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
À Prefeitura Municipal de Ariranha – SP 
 
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2012 
 
 
Sr. Pregoeiro,  
Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei Federal n.º 
10.520/02, a empresa ............................(indicação da razão social) cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL N.º 
008/2012, cujo objeto é a aquisição de veículos. 
 
 
 
...................., .... de ............. de 2012. 
 
 
 
........................................................ 
Assinatura do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 



         PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 
  ESTADO DE SÃO PAULO 

C.G.C. 45.117.116/0001-43 
 

     Rua: Dr. Oliveira Neves, 476 – Telefone: (017) 3576-9200 – CEP: 15.960-000 

              

MODELO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE E 
ENTREGA 
 
Processo Licitatório n.° 051/2012 
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2012 
 
OBJETO: Aquisição de veículos  
 
Tendo em vista que todos os requisitos legais foram cumpridos, homologado o 
processo e adjudicado o objeto, AUTORIZO a empresa XXXX na entrega dos 
itens abaixo, conforme relação especificada do Edital de Pregão Presencial n.º 
008/2012, destinado a aquisição de veículos, no valor total de até R$ 
xxxxxxxxxx (      ), com entrega (no prazo máximo de 30 dias) até a data 
máxima de xx de xxxxxxxxx de 2012. 
Itens: xx 
Ariranha/SP, xx de xxxx de 2012 
. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 
 
POR ESTAR DE ACORDO, DECLARO CIÊNCIA DO TEOR DESTE 
TERMO, DATANDO, ASSINANDO E COMPROMETENDO-ME NA 
ENTREGA DOS ITENS ADJUDICADOS A ESTA EMPRESA, DENTRO DO 
PRAZO ACORDADO. 
 
EM ____ DE ______________ DE 2012. 
 
 
XXXX 
ADJUDICADA 
Nome: xxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO IV 
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MODELO DE PROCURAÇÃO PARA 
CREDENCIAMENTO 
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com 
sede (endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ............e 
Inscrição Estadual sob n.º ................., representada neste ato por seu(s) 
(qualificação(ões) do(s) outorgante(s)) Sr(a)..........................., portador(a) da 
Cédula de Identidade (R.G.) n.º ............. e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas 
(C.P.F.) n.º........................, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador 
o(a) Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 
....................... e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (C.P.F.) 
n.º.................................., a quem confere(imos) amplos poderes para representar a 
(Razão Social da Empresa) perante .................... (indicação do órgão licitante), 
no que se referir ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2012, com poderes para 
tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar 
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (A) e 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B) em nome da Outorgante, formular 
verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de 
formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, 
desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da 
sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor 
recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os 
esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 
A presente Procuração é válida até o dia ............. 
 
__________________________ 
Outorgante 
Local e data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO V 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE COM O 
MINISTÉRIO DO TRABALHO 
A que se refere o artigo 2º do Decreto Estadual n.º 42.911, de 06 de março de 
1998. 
À Prefeitura Municipal de Ariranha – SP 
Processo Licitatório N.º 051/2012 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2012 
Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), 
interessada em participar no Processo Licitatório n.º 051/2012 – PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 008/2012, da Prefeitura Municipal de Ariranha-SP, declaro, 
sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei Estadual n.º 
6.544, de 22 de novembro de 1989, a (nome da pessoa jurídica) 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. 
 
 
xxxx, ____/____/2012. 
 
 
_______________________ 
Representante legal 
(com carimbo da empresa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO VI 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 
FATO IMPEDITIVO 
 
À Prefeitura Municipal de Ariranha – SP 
Processo Licitatório n.º 051/2012 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2012 
 
Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), 
interessada em participar no Processo Licitatório n.º 051/2012 – PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 008/2012, da Prefeitura Municipal de Ariranha – SP, 
DECLARO, sob as penas da lei, inexiste qualquer fato impeditivo à sua 
participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está 
impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de 
contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar qualquer 
ocorrência de fatos supervenientes. 
Por ser expressão da verdade, assina a presente. 
 
 
XXXXXX, ____/____/2012. 
 
 
 
_______________________ 
Representante legal 
(com carimbo da empresa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


