
E D I T A L     D E    L I C I T A Ç Ã O 

PROCESSO Nº 028/2019 

Modalidade Pregão Presencial n. 09/2019. 

Tipo: Menor preço   

 

I - PREAMBULO 

O município de Santa Salete(SP), com sede na Arvida XV de Novembro, nº.  

604, Centro, possuidora do CNPJ nº 01.611.211/0001-23, por intermédio de seu 

Prefeito Municipal Jeder Fabiano Santiago Souza, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que realizará procedimento licitatório na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço por item, de acordo com as 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

No caso de impedimento da realização do Certame Licitatório naquela data, o 

mesmo deverá ocorrer no primeiro dia útil posterior ao fato que ensejou o 

impedimento da realização do Certame Licitatório. 

A Abertura da sessão inicial do processo licitatório acontecerá às 09h00min 

do dia 03 de julho de 2019, na sede da Prefeitura Municipal de Santa Salete/SP, 

sito a Avenida XV de Novembro, n°. 604, centro, Santa Salete/SP. 

As propostas deverão obedecer as especificações deste edital e anexos, que 

dele fazem parte integrante.  

A sessão de processamento do Pregão será realizada na sede da Prefeitura 

Municipal de Santa Salete, sito a Avenida XV de Novembro, n°. 604, centro, 

Santa Salete/SP, iniciando-se no dia 03/07/2019, às 09:00 horas e será 

conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos 

do processo em epígrafe. 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 

recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do 

Pregão, concomitante ao credenciamento dos interessados que se apresentarem 

para participar do certame. Os envelopes também poderão ser remetidos via 

postal, obedecidos os termos e condições deste edital. 

Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas decorrentes da 

presente licitação serão arcados pela seguinte dotação do orçamento vigente da 

Prefeitura Municipal de Santa Salete/SP. 

02 – Prefeitura 

Ficha: 218 

 

Para o próximo exercício, correrão à conta das dotações orçamentárias próprias. 

(se for o caso da contratação adentrar ao exercício seguinte, desde que não 

seja o último ano de mandato). 

 



No caso de impedimento da realização do Certame Licitatório naquela data, o 

mesmo deverá ocorrer no primeiro dia útil posterior ao fato que ensejou o 

impedimento da realização do Certame Licitatório. 

1. DA REGÊNCIA LEGAL 

1.1. Lei n° 8.666/93 e alterações; 

1.2. Lei Federal n° 10.520/02; 

1.3. Lei Complementar n° 123/06; 

1.4. Lei complementar 147/2011; 

1.5. Demais disposições contidas neste Edital. 

 

I – DA SESSÃO PÚBLICA E ENTREGA/ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

Os envelopes “01–DOCUMENTAÇÃO” e “02–PROPOSTA” deverão ser entregues na Seção 

de protocolo desta Prefeitura Municipal, sito a Avenida XV de Novembro, n°. 

604, centro, Santa Salete/SP. 

 

a) Prazo para recebimento do envelope “01 – DOCUMENTAÇÃO”: 

 Até às 09h00m do dia 03 de julho 2019. 

 

b) Prazo para o recebimento do envelope “02 – PROPOSTA”: 

 Até às 09h00m do dia 03 de julho 2019. 

 

O início da abertura do envelope “01-DOCUMENTAÇÃO” ocorrerá às Até às 09h00m do 

dia 03 de julho 2019, na sala de Licitação no mesmo endereço acima mencionado, 

seguindo logo após, a abertura do envelope “02-PROPOSTA”, desde que ocorra 

desistência expressa de interposição de recursos, de acordo com o inciso III, 

art. 43 da Lei Federal 8.666/93. 

A licitante que entregar seus envelopes após o horário designado estará 

automaticamente inabilitada a participar da presente licitação. 

 

OBTENCAO DO EDITAL: gratuitamente através do site: 

www.santasalete.sp.gov.br/licitacoes/, Telefone (017) 3662-9000 – 08h00 às 

16:00h – horário de Brasília.  

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação, a declaração 

de atendimento aos requisitos de habilitação (anexo III), será recebida no dia, 

horário e endereço acima mencionado, pelo Pregoeiro SR. Flayner Zevole Ferruci, 

com auxílio da equipe de apoio, designados pela Portaria  nº 005/19 de   

11/01/2019.  

I - DO OBJETO 

1.1 – Aquisição de 1 (um) Veículo Usado (não inferior a ano/modelo 

2005/2005), Tipo ônibus - movido a diesel, com capacidade mínima de 

48 passageiros, conforme especificado no anexo I. 

II - DA PARTICIPAÇÃO 

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 

Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes 

documentos: 

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, 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. 

 

c) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo 

representante legal da licitante, assegurando a inexistência de 

impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, 

bem como que está apresentando, na íntegra e sem nenhum defeito, 

no envelope “2 – HABILITAÇÃO”, toda documentação exigida neste 

Edital, sob as penas da lei. 

 

d) Envelopes “01 Proposta” e “02 Habilitação”. 

 

O representante legal e/ou o procurador deverão identificar-se 

exibindo documento oficial de identificação que contenha foto. 

Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante 

credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma 

credenciada. 

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 

A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação 

mencionada no item anterior deverá ser apresentada fora dos 

Envelopes nº. 1 e 2, no momento do credenciamento. 

A proposta e os documentos para habilitação deverão ser 

apresentados, separadamente, em 02 envelopes fechados e 

indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da 

proponente, os seguintes dizeres: 

 

 



 

ENVELOPE Nº. 1 - PROPOSTA 

Pregão nº. ..../2019 

Processo nº. ..../2019 

Nome da empresa:..... 

CNPJ:..... 

Endereço:..... 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

ENVELOPE Nº. 2 - HABILITAÇÃO 

Pregão nº. ..../2019 

Processo nº. ..../2019 

Nome da empresa:..... 

CNPJ:..... 

Endereço:..... 

 

 

 

 

A proposta deverá ser 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. 

 

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 PROPOSTA 

A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual; 

b) número do processo e do Pregão; 

c) descrição do objeto da presente licitação, de acordo com as 

especificações deste edital, bem como valor unitário e global. 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; 

d) prazo de validade da proposta de no mínimo 90 (noventa) dias. 

Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste 

Edital. 



O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável até o início da 

etapa de lances. 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "1 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO" 

O Envelope "1 - Documentos de Habilitação" deverá conter os 

documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a: 

 

6.1.1 – Pessoa Jurídica: 

6.1.1.1 - Habilitação Jurídica (art. 28 da Lei Federal 

8.666/93): 

 a) Ato de criação do licitante conforme o caso: 

a1) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade 

empresária ou simples, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores 

e; 

  a3) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro 

ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

 b) Os documentos relacionados nos subitens a1; a2; a3; não 

precisarão constar do envelope “Documentos de Habilitação”, se 

tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

 

6.1.1.2- Regularidade Fiscal (art. 29 da Lei Federal 8.666/93): 

I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ/MF); 

II - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 

municipal, se houver, relativa à sede ou domicilio do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

III - Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Federal 

(Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União); 

IV - Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Estadual; 



V - Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal a 

comprovação dar-se-á através da apresentação da Certidão 

Negativa de Débitos Gerais - CNDG); 

VI - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (CRF-FGTS), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

VII _ Certidão Negativa de débitos Trabalhistas, em plena 
validade. 

 

6.1.1.3- Qualificação-Técnica (art. 30 da Lei 8.666/93):  

a) Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de 

expedição inferior a 60 (sessenta) dias da data da apresentação da 

documentação. 

6.1.1.4 - Declaração do licitante de que cumpre o disposto no 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, nos moldes do 

Anexo VI. 

 

 Se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte (se 

for o caso) 

6.2.1- Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 

apresentar Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte 

visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar 

nº 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo 

estabelecido no Anexo V deste Edital. 

6.2.2 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e 

empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de 

assinatura do contrato; 

6.2.3 - 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; 

6.2.4 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da 

data de abertura do envelope de habilitação; prorrogáveis por 

igual período, a critério desta Prefeitura Municipal de …………, para 

a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 



débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, 

com efeito, de certidão negativa; 

6.2.5 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no 

item anterior: implicará na decadência do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se a 

convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos 

referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, 

inciso XXIII, da Lei 10.520/02. 

 

6.3 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e 

subscrita por seu representante legal, de que se encontra em 

cumprimento com as determinações do inciso XXXIII, do art. 

7º. da Constituição Federal; 

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

7.1 - 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 15 (quinze) minutos. Caso seja necessário, a 

critério do pregoeiro, o prazo de credenciamento poderá ser 

dilatado. 

7.2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes 

entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos 

requisitos de habilitação e, em envelopes separados, a proposta de 

preços e os documentos de habilitação. 

7.3 - Iniciada a abertura do envelope “1 – Proposta”, estará 

encerrado o credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de 

admissão de novos participantes no certame. 

 

7.4 - 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; 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta 

das demais licitantes. 

 

7.5 - 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. 

7.6 - As correções efetuadas serão consideradas para apuração do 

valor da proposta. 



7.7 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas 

propostas das demais licitantes. 

7.8 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a 

etapa de lances, com observância dos seguintes critérios: 

a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços 

até 10% (dez por cento) superiores àquela; 

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição 

definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que 

apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso 

de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas 

empatadas, independentemente do número de licitantes. 

 

7.9 - Para efeito de seleção será considerado o preço total do 

item. 

7.10 - 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. 

7.11 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a 

posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e 

assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 

7.12 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e 

decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada 

redução mínima entre os lances, cujo valor será fixado para cada 

item individualmente pelo Pregoeiro, após ouvir os licitantes. 

7.13 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos 

os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances. 

7.14 - 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. 

 

7.15 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor 

valor com vistas à redução do preço. 

7.16 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a 

aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 

 

7.17 - 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. 

7.18 - Após o final da etapa de lances o pregoeiro abrirá o 

envelope de habilitação da empresa selecionada, o qual contém a 

documentação exigida, e examinará o perfeito cumprimento do 

Edital. Caso seja caracterizado referido cumprimento, a licitante 

será declarada habilitada e o item referente será a ela 

adjudicado. Caso a documentação esteja desobedecendo aos critérios 



do Edital, a empresa será declarada inabilitada, estará 

automaticamente excluída deste certame, sem prejuízo dos efeitos e 

penalidades legais. 

7.19 - 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, ou  

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de 

informações. 

7.20 - Caso a documentação irregular seja referente à 

regularização do Certificado de Registro Cadastral, o documento 

poderá ser apresentado ao CRC em até 24 horas após o encerramento 

da sessão de Pregão. 

7.21 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser 

anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio 

eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

7.22 - 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. 

7.23 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação 

previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada 

vencedora do item. 

7.24 - 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. 

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

8.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá 

manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se 

então o prazo de 3 (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. 

8.2 - 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. 



8.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua 

decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade 

competente. 

8.4 - 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 O recurso terá 

efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

8.5 - A adjudicação será feita por item. 

IX - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO 

9.1 - O objeto da presente licitação deverá ser entregue dentro do 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data do 

recebimento da Ordem de Entrega, que será expedida pelo Setor de 

Compras desta Prefeitura. 

9.2 - O pedido (ordem de entrega) será expedido por quaisquer 

meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo 

recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e 

correio eletrônico.  

9.3 - Todas as despesas atinentes à entrega correrão por conta da 

empresa vencedora desta licitação. 

9.4 - O veículo deverá ser entregue no município de 

..................(Sp), em local a ser determinado pelo 

departamento competente. 

9.5 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 

transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, 

decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos. 

X - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

10.1 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no 

comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o 

número do Registro Geral (RG), do servidor do Contratante 

responsável pelo recebimento. 

10.2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a 

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 24 horas, 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 da Contratante, no prazo máximo 

de 24 horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço 

inicialmente contratado. 

XI - DA FORMA DE PAGAMENTO 

11.1 - Após a entrega do veículo com a emissão e empenho da Nota 

Fiscal correspondente o pagamento dar-se-á no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis. 

XII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

12.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração 

direta, indireta, autárquica e fundacional da Prefeitura Municipal 

de Santa Salete - SP pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que 

praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 

10.520, de 17 de julho de 2002. 

XIII - DA GARANTIA CONTRATUAL 

13.1 - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação 

resultante desta licitação. 

XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 - 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. 

14.2 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem 

abertos na sessão e as propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e 

pelos licitantes presentes que desejarem. 

14.3 - As despesas decorrentes da execução da presente licitação 

correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

  

FICHA CATEGORIA ECONOMICA ELEMENTO ECONOMICO 

218 4.4.90.52.48 veiculos diversos 

 

14.4 - O resultado do presente certame será divulgado no Jornal 

Oficial do Estado. 

14.5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de 

divulgação, serão publicados no Jornal Oficial do município.  



14.6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das 

demais licitantes ficarão à disposição para retirada no Setor de 

Licitações da Prefeitura, cujo endereço consta mencionada 

anteriormente, após a homologação do certame. 

14.7 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para 

recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar disposições deste 

Edital. 

14.8 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, 

que decidirá no prazo de até 1 dia útil anterior à data fixada 

para recebimento das propostas. 

14.9 - Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova 

data para a realização do certame. 

14.10 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados 

pelo Pregoeiro. 

14.11 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, 

não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da 

Comarca de Urânia- SP. 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Santa Salete/SP, aos 19 de junho de 2019.  

 

 

 

 

_______________________ 

Prefeito Municipal de Santa Salete 

Jeder Fabiano Santiago Souza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I – Termo de Referencia 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para fornecimento de 01 (um) veículo 

automotivo do tipo ônibus, para auxiliar no transporte de 

servidores e atletas a eventos realizados do Município de Santa 

Salete, além de outras atividades relacionadas ao desporto e 

lazer. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. É constante a demanda de deslocamento de servidores, atletas 

e técnicos a eventos esportivos e a outras atividades relacionadas 

ao esporte e ao lazer em diversas localidades regionais; 

2.2. É objetivo inerente a esta Administração a ampliação do 

acesso da população Santa Salete ao desporte e ao lazer, por meio 

de ações que contribuam com para a inclusão social e a formação da 

cidadania; 

 

4. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 

4.1. Veículo automotivo do tipo ônibus, não inferior ao ano/modelo 

2005, fabricação nacional; 

4.2. Motorização, câmbio e direção: 

4.2.1. Motor movido a diesel, com 04 (quatro) cilindros em linha, 

com, no mínimo 2.900 (duas mil e novecentas) cilindradas, potência 

mínima de 245 (cento e sessenta e cinco) cavalos e torque mínimo 

de 40kgfm (Nm); 

4.2.2. Câmbio manual de 05 (cinco) marchas à frente e uma marcha à 

ré; 

4.2.3. Direção hidráulica; 

4.2.4. Capacidade para 48 pessoas sentadas, além de 01 (um) lugar 

do motorista 

4.2.5. Assoalho de degraus antiderrapantes;  

4.2.6. Poltrona pneumática ou hidráulica para o motorista; 

4.2.7. Corredor central; 

4.2.8. Saídas de emergência no teto, nas laterais e na traseira; 

4.3. Freios a ar com tambores nas rodas dianteiras e traseiras; 

4.4. Pneus 275/80R 22,5 ou 285/70R 19,5, com rodado duplo na 

traseira, ou superior, incluindo estepe; 

4.5. Tacógrafo; 

4.6. Tanque de combustível com capacidade mínima de 150lt; 

4.7. Entrega na cidade de Santa Salete/SP 

 

 

5. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

5.1. A proposta comercial deverá conter, no mínimo, as seguintes 

informações: 

 



ITEM QTD UND DESCRIÇÃO 

01 01 UN AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS 

- Veículo automotivo do tipo ônibus, não inferior 

ao ano/modelo 2005, fabricação nacional; 

- Motorização, câmbio e direção: 

- Motor movido a diesel, com 04 (quatro) 

cilindros em linha, com, no mínimo 2.900 (duas 

mil e novecentas) cilindradas, potência mínima de 

245 (cento e sessenta e cinco) cavalos e 

torque mínimo de 40kgfm (Nm); 

- Câmbio manual de 05 (cinco) marchas à frente e 

uma marcha à ré; 

- Direção hidráulica; 

- Capacidade para 48 pessoas sentadas, além de 01 

(um) lugar do motorista 

- Assoalho de degraus antiderrapantes;  

- Poltrona pneumática ou hidráulica para o 

motorista; 

- Corredor central; 

- Saídas de emergência no teto, nas laterais e na 

traseira; 

- Freios a ar com tambores nas rodas dianteiras e 

traseiras; 

-  Pneus 275/80R 22,5 ou 285/70R 19,5, com rodado 

duplo na traseira, ou superior, incluindo estepe; 

- Tacógrafo; 

- Tanque de combustível com capacidade mínima de 

150lt; 

- Entrega na cidade de Santa Salete/SP 

 

5.2. Cada empresa apresentará uma só proposta. Somente serão 

consideradas alternativas quando expressamente previstas; 

5.3. Não serão consideradas quaisquer ofertas de vantagem não 

previstas neste Termo de Referência; 

5.4. O valor do contrato deverá abranger todas as despesas 

necessárias à sua oferta, inclusive o dispositivo para a entrega 

do material; 

5.5. A CONTRATANTE não aceitará pedidos de modificação do valor 

indicado ou de anulação de proposta, decorrentes de alegação de 

eventuais falhas cometidas pela empresa em sua proposta. 

 

6. DA FUNCAMENTAÇÃO LEGAL – LICITAÇÃO/ CONTRATO 

6.1. Para a elaboração deste Termo de Referência tomou-se como 

base a Lei 10.520/2002, Lei do 

Pregão, e, subsidiariamente, a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993; 

6.2. Levaram-se em consideração, também, os Decretos 3.555/2000, 

que regulamenta a modalidade pregão para aquisição de bens comuns. 



6.3. Na relação contratual considerar-se-á, além deste Termo de 

Referência e da Legislação pertinente a Lei n° 8.078, de 1990 – 

Código de Defesa do Consumidor. 

 

7. DO FORNECIMENTO 

7.1. O veículo objeto deste Termo de Referência deverá ser 

entregue na Prefeitura Municipal de Santa Salete/SP, localizada na 

Avenida XV de novembro, 604 – Centro. 

7.2. O fornecimento se dará em remessa única conforme explicitado 

no item anterior, em horário comercial; 

7.3. A Nota de Empenho poderá ser entregue por qualquer meio de 

comunicação que possibilite a comprovação de seu recebimento, e 

deverá constar, no mínimo: 

7.3.1. Data e nome da empresa CONTRATADA; 

7.3.2. Descrição e quantidade dos itens solicitados; 

7.3.3. Local de entrega; 

7.3.4. Nome do solicitante. 

7.4. A CONTRATADA terá um prazo máximo de 24 horas, a partir do 

recebimento da Nota de Empenho, para fornecer o material 

solicitado pela CONTRATANTE;  

7.5. O veículo entregue deverá atender todas as especificações e 

características contidas neste Termo de Referência, podendo a 

CONTRATANTE negar-se a receber materiais em desacordo com o 

solicitado; 

7.6. O veículo entregue deve estar acompanhado, ainda, do manual 

do usuário em português, bem como da relação da rede de 

assistência técnica autorizada; 

7.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do 

produto, de acordo com o previsto no 

Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 

7.8. A CONTRATADA deverá comunicar, no prazo mínimo de 48 

(quarenta e oito) horas de antecedência, os motivos que 

impossibilitem o cumprimento do prazo previsto para a entrega, com 

a devida comprovação; 

 

8. DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 

8.1. O veículo será recebido: 

8.1.1. Provisoriamente – em até 48 (quarenta e oito) horas, após a 

realização de vistoria técnica, mediante assinatura de Termo de 

Recebimento Provisório ou documento compatível; 

8.1.2. Definitivamente – em até 05 (cinco) dias a contar do 

recebimento provisório, após verificação da quantidade, qualidade 

e especificações do veículo e consequente aceitação, mediante 

atesto da nota fiscal e/ou emissão de Termo de Recebimento 

Permanente. 

8.2. O veículo deverá ser entregue sem ônus à CONTRATANTE na 

cidade de Santa Salete/SP, conforme item 8 deste Termo; 



8.3. A empresa vencedora deve efetuar a entrega do veículo em 

perfeitas condições de uso e funcionamento, conforme proposta 

apresentada, nas especificações técnicas e níveis de desempenho 

mínimos exigidos, dentro do horário de expediente da CONTRATANTE; 

 

9. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Fornecer o veículo estritamente de acordo com as 

especificações descritas neste Termo de 

Referência, bem como nos prazos e quantitativos estabelecidos pela 

CONTRATANTE, responsabilizando-se pela substituição do que estiver 

em desacordo com o solicitado; 

9.2. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela CONTRATANTE; 

9.3. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer 

danos materiais e pessoais causados por seus empregados, dolosa ou 

culposamente, aos bens do Estado, União e de Terceiros; 

9.4. Manter-se em compatibilidade com as obrigações assumidas 

durante a vigência do contrato; 

9.5. O prazo máximo para a entrega do veículo é de 24 horas a 

partir do recebimento da nota de empenho; 

9.6. Até o segundo dia útil anterior ao final do prazo 

estabelecido para a entrega a CONTRATADA poderá solicitar 

prorrogação do prazo definido neste termo, desde que justifique e 

comprove suas alegações, suspendendo-se o decurso do prazo até a 

data do recebimento da comunicação oficial à CONTRATADA acerca da 

decisão da CONTRATANTE; 

9.7. A CONTRATADA deverá fornecer Termo de Garantia, de forma a 

manter o atendimento em toda rede autorizada em todas as unidades 

da federação para a solução de eventuais discrepâncias observadas 

na utilização dos equipamentos e acessórios; 

9.8. Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se 

destina este Termo de Referência, aquela destinada a remover os 

defeitos de fabricação apresentados pelo veículo, compreendendo 

substituição de peças, ajustes, reparos e correções necessárias;  

9.9. A CONTRATADA deverá, logo após a assinatura do contrato, 

enviar à Contratante a relação das empresas e concessionárias 

autorizadas responsáveis pela assistência técnica do veículo em 

todo o território nacional; 

9.10. Na relação que trata o item anterior deverá conter, no 

mínimo, as seguintes informações: nome da empresa, CNPJ, endereço, 

telefone, e-mail, nome da pessoa para contato; 

9.11. Atender aos chamados de serviços de assistência técnica aos 

veículos, compreendendo reparos e substituições de peças, 

obrigando-se a colocar o veículo em perfeito estado de 

funcionamento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas 

corridas, contado a partir da solicitação efetuada; 

9.12. Disponibilizar todas as peças de reposição, originais ou 

genuínas, necessárias à manutenção do veículo; 



9.13. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, 

decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, inclusive 

aquelas com deslocamento dos técnicos, socorro mecânico, reboque, 

enquanto perdurar a vigência da garantia oferecida pela 

CONTRATADA, de acordo com o manual de garantia do fabricante; 

9.14. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a 

serem vítimas os seus empregados ou preposto quando em serviço, 

por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes 

assegurem e demais exigências legais para o exercício das 

atividades; 

9.15. Manter um representante em contato direto e constante com o 

CONTRATANTE, durante a execução do contrato, bem como indicar o 

responsável para acionamentos referentes aos Termos de Garantia; 

 

10. DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. Nos termos do art. 67, § 1º, da Lei N° 8.666/93, a 

CONTRATANTE designará um gestor para acompanhar e fiscalizar a 

execução do contrato, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas à execução e determinando o que for 

necessário à regularização de falhas ou defeitos observados; 

10.2. A CONTRATADA deverá indicar um preposto para, se aceito pela 

CONTRATANTE, representá-la na execução do contrato; 11.3. A 

CONTRATANTE poderá rejeitar, no todo ou em parte, os 

produtos/materiais fornecidos, se em desacordo com o contrato; 

10.3. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do 

contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem 

ônus à CONTRATANTE; 

10.4. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva 

responsável pela execução de todos os serviços, a CONTRATANTE 

reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 

plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 

fiscalização sobre os serviços, diretamente pelo Fiscal designado. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Cumprir fielmente as disposições deste termo de referência e 

seus anexos; 

10.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para 

custear a aquisição dos bens objeto deste Termo; 

10.3. Efetuar o pagamento, através de Ordem Bancária, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do atesto da nota 

fiscal, desde que apresentada a comprovação da quitação de suas 

obrigações tributárias; 

10.4. Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da nota 

fiscal e/ou fatura, o documento será devolvido imediatamente para 

a substituição ou emissão de “carta de correção”. Esse intervalo 

de tempo não será considerado para efeito do prazo de pagamento; 

10.5. Acompanhar, controlar e avaliar o material fornecido, 

através de servidor designado para esta atribuição;  



10.6. Verificar, minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade 

dos bens recebidos provisoriamente com as especificações 

constantes do Termo de Referência para fins de aceitação e 

recebimento definitivo. 

 

Santa Salete/SP – 15 de maio de 2019. 

 

 

 

 

ANDRE SANCHES MARTIN DOMINGUES 

Secretário de esporte, cultura e lazer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo II – modelo de proposta 

 

MODELO DE PROPOSTA 

Processo: ..../2019 

Modalidade: Pregão presencial n°. ..../2019 

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item 

 

Objeto:  

1.2 – Aquisição de 1 (um) Veículo Usado (não inferior a ano/modelo 

2005/2005), Tipo ônibus - movido a diesel, com capacidade mínima de 

48 passageiros. 

 

Fornecedor: 

Endereço:                                                             

Número:         Cidade:                                U.F.: 

C.N.P.J.:                                 Inscrição  Estadual:                                   

Fone: 

Item Quant. Unidade Descrição Marca Valor 

unitári

o 

Valor total 

     0,00 0,00 

Valor total da 

Proposta.................................................

.....,........................R$ 

0,00 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 

Item Descrição (minima) 

01 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS  

- Veículo automotivo do tipo ônibus, não inferior ao ano/modelo 

2005, fabricação nacional;  

- Motorização, câmbio e direção:  

- Motor movido a diesel, com 04 (quatro) cilindros em linha, com, 

no mínimo 2.900 (duas mil e novecentas) cilindradas, potência 

mínima de 245 (cento e sessenta e cinco) cavalos e  

torque mínimo de 40kgfm (Nm);  

- Câmbio manual de 05 (cinco) marchas à frente e uma marcha à ré;  

- Direção hidráulica;  

- Capacidade para 48 pessoas sentadas, além de 01 (um) lugar do 

motorista  

- Assoalho de degraus antiderrapantes;  

- Poltrona pneumática ou hidráulica para o motorista;  

- Corredor central;  

- Saídas de emergência no teto, nas laterais e na traseira;  

- Freios a ar com tambores nas rodas dianteiras e traseiras;  

- Pneus 275/80R 22,5 ou 285/70R 19,5, com rodado duplo na 

traseira, ou superior, incluindo estepe;  

- Tacógrafo;  

- Tanque de combustível com capacidade mínima de 150lt;  

- Entrega na cidade de Santa Salete/SP  
 



· O veículo deverá possuir os demais itens exigidos pelo Código de 

Trânsito Brasileiro. 

 

Local de entrega do objeto: Prefeitura Municipal de 

.................. (SP) 

 

Prazo de entrega: 60 dias 

Validade da Proposta: 90 dias 

 

 

 

Data  

Assinatura e Carimbo do Fornecedor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III – Modelo de declaração de não impedimento 

 

Processo n°. 0xx/2019 

Modalidade Pregão Presencial nº. 0xx/2019 

Tipo de Licitação: Menor Preço Global 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

(NOME DA EMPRESA)....., CNPJ ou CIC nº. ............, sediada 

................. (endereço completo) ......................, 

declaramos para os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, que 

não haver fatos impeditivos quanto a nossa participação em 

licitações ou contratações com a Administração Pública Federal, 

Estadual e Municipal. 

 

 

..............., ....... de ........ de 2019 

 

 

 

_____________________________________________ 

nome e número da identidade do declarante 

(representante legal da empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV 

Processo n° 0xx/2019 

Modalidade Pregão Presencial nº. 0xx/2019 

Tipo de Licitação: Menor Preço Global 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

(NOME DA EMPRESA) ..........., CNPJ ou CIC nº. ............., 

sediada ................. (endereço completo) 

......................, declara, sob as penas da lei, de que 

conhece e aceita o teor completo do Edital, ressalvando-se o 

direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e 

informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações 

objeto da licitação. 

 

................ - ....., ...... de ................. de 2019 

 

 

 

_____________________________________________ 

nome e número da identidade do declarante 

(representante legal da empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO V 

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

licitante) 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE 

 

A Empresa _______________________, inscrita no CNPJ n°  

_____________________, por intermédio de seu representante legal 

o(a) Sr.(a) _______________________, portador (a) da Carteira de 

Identidade n° _________________ expedida pela SSP/__ e de CPF n° 

_________________ DECLARA, para fins do disposto no item 5 do 

Edital do Pregão Presencial n°. 0xx/2019, sob as sanções 

administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na 

presente data, é considerada: 

(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3° da Lei Complementar 

n° 123/2006; 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3° da lei 

Complementar n° 123/12006. 

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações 

constantes do parágrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 

123, de 14 de dezembro de 2006. 

(localidade)_______, de ____________de 2019. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

nome e número da identidade do declarante 

(representante legal da empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a 

condição jurídica da empresa licitante. 



ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO- INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONST. FEDERAL 

Processo n° 0xx/2019 

Modalidade Pregão Presencial nº. 0xx/2019 

Tipo de Licitação: Menor Preço Global 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal 

empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99). 

 

xxxxxxxxxxxxx – xx,  xx de xxxxxxxxxxx de 2019. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

nome e número da identidade do declarante 

(representante legal da empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VII – ” MODELO DE TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO.” 

 

“TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO” 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ………… 

At. - Comissão Municipal de Licitações e Julgamento 

Pregão Presencial nº. xxx/2019. Processo nº. xxx/2019. 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS 

ANÁLOGOS 

 

CONTRATANTE:_________________________________________________ 

CONTRATADA:__________________________________________________  

CONTRATO N° (DE ORIGEM):_____________________________________ 

OBJETO:______________________________________________________ 

ADVOGADO(S): (*)_____________________________________________ 

 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do 

Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, 

damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos 

da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, 

se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas 

legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor 

recursos e o mais que couber. Outrossim, estamos CIENTES, 

doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no 

Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o 

artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 

1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 

 

 LOCAL e DATA:_______________________________________________  

 

CONTRATANTE Nome e cargo:____________________________________ 

E-mail institucional:________________________________________ 

E-mail pessoal:______________________________________________ 

 

Assinatura:_________________________________________________ 

 


