
Prefeitura Mun. de 
Cunha

Fls:  _______________

Rúbrica: ___________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO N° 036/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 068/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA TRANSLADO DE
PACIENTES  COM  COVID-19,  CONFORME  ESPECIFICAÇÕES  E  QUANTIDADES
CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.

A  Prefeitura Municipal  de Cunha  torna público que se acha aberta a licitação na
modalidade  PREGÃO  ELETRÔNICO,  conforme  estabelecido  neste  instrumento
convocatório. Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal
nº  8.666/93  e  atualizações  posteriores,  da  Lei  Complementar  nº  123,  de  14  de
dezembro de 2006, Decreto Municipal nº 55, de 12 de setembro de 2009.

A sessão será  conduzida pelo(a)  Pregoeiro(a),  com o auxílio  da  Equipe de Apoio,
designados  por  Portaria.  Os  envelopes  contendo  a  proposta  e  os  documentos  de
habilitação serão recebidos na sessão de processamento logo após o credenciamento
das empresas interessadas.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 09:30 horas do dia 06/07/2021.
INÍCIO DA SESSÃO: às 09:30 horas do dia 06/07/2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília (DF).
LOCAL: Bolsa Brasileira de Mercadorias www.bbmnetlicitacoes.com.br

O edital poderá ser retirado presencialmente na Seção de Licitações da Prefeitura
Municipal de Cunha – localizada na Praça Cel. João Olimpio, 91, Centro, Cunha/SP,
CEP:  12.530-000,  ou  ser  obtido  gratuitamente  nos  sites
http://www.cunha.sp.gov.br/licitacao/ ou  www.bbmnetlicitacoes.com.br .
Esclarecimentos  poderão  ser  prestados  pelo  e-mail:  licitacao@cunha.sp.gov.br ou
telefone  (12)3111-5000.  As  propostas  deverão  obedecer  às  especificações  e
exigências constantes deste instrumento convocatório.

1. DO OBJETO
1.1.  O objeto  da  presente  licitação  é  a  aquisição  de veículo  tipo  ambulância  para
translado  de  pacientes  com COVID-19,  conforme  as  especificações  e  quantidades
constantes do termo de referência, bem como demais exigências estabelecidas neste
Edital, como segue:
1.2.A licitação será dividida em item/lotes,  conforme tabela constante do Anexo I  -
Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem
de seu interesse.
1.3. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, observadas
as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. A despesa estimada correrá por conta da dotação orçamentária vigente e onerarão
os seguintes elementos:

ÓRGÃO ELEMENTO
05.01 4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.312
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3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do
pregão, diretamente no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias, até o horário fixado no
edital para inscrição e cadastramento.
3.2. A  participação  no  pregão  está  condicionada  obrigatoriamente  a  inscrição  e
credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto no edital.
3.3. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que
pagará  a  Bolsa  Brasileira  de  Mercadorias,  provedora  do  sistema  eletrônico,  o
equivalente  aos  custos  pela  utilização  dos  recursos  de  tecnologia  da  informação,
consoante tabela fornecida/emitida pela entidade, nos termos do artigo 5.º, inciso III, da
Lei n.º 10.520/2002.
3.4. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através de
instrumento de mandato, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado
em qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa Brasileira de Mercadorias ou
pelo próprio site da Bolsa Brasileira de Mercadorias, atribuindo poderes para formular
lances  de  preços  e  praticar  os  demais  atos  e  operações  no  site:
www.bbmnetlicitacoes.com.br
3.5. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente por meio
de corretora  contratada para representá-lo,  ou  diretamente  pelo site  da Bolsa,  que
deverá manifestar,  em campo próprio do sistema, pleno conhecimento,  aceitação e
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
3.6. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de
preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante
prévia definição de senha privativa.
3.7. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou
por iniciativa da Bolsa Brasileira de Mercadorias.
3.8. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso
em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a
Bolsa Brasileira de Mercadorias a responsabilidade por eventuais danos decorrentes
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.9. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal  pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
3.10. A Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor
Individual (MEI), deverá (ão) declarar, no ato do envio de sua proposta no Sistema
Eletrônico, em campo próprio do Sistema, que atendem os requisitos do Artigo 3º da
Lei  Complementar  123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei
Complementar.  No  ato  do  envio  da  documentação  deverá  constar  no  envelope  a
Declaração do ANEXO IV deste Edital.
3.11. Em atendimento ao disposto no capítulo V da Lei Complementar n.º 123/2006,
serão observados os seguintes procedimentos:
3.12. Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertado
por microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, e o
sistema  eletrônico  identificar  que  houve  proposta  apresentada  por  microempresa,
empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual igual ou até 5% (cinco por
cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o seguinte:

a) A  microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  ou  microempreendedor
individual mais bem classificada, será convocada pelo sistema eletrônico, via “chat” de
comunicação  do  pregão  eletrônico  para,  no  prazo  de  5  (cinco)  minutos  após  a
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convocação,  apresentar  nova  proposta  inferior  aquela  considerada  vencedora  do
certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicada em
seu favor o objeto do pregão;

b) No  caso  de  empate  de  propostas  apresentadas  por  microempresas  ou
empresas  de  pequeno  porte  que  se  enquadrem  no  limite  estabelecido,  o  sistema
realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro
será convocada para apresentar melhor oferta,  na forma do disposto na alínea “a”,
serão convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
3.13. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 3.11, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame,
desde que atenda aos requisitos de habilitação.

4. DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
4.1. O  encaminhamento  de  proposta  para  o  sistema eletrônico  pressupõe  o  pleno
conhecimento  e  atendimento  às  exigências  de  habilitação  previstas  no  Edital.  O
Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
4.2. O  Licitante  deverá  apresentar  Proposta  de  preços  de  acordo  com  as
especificações  constantes  do  Termo  de  Referencia  do  Edital,  sendo  obrigatória  a
informação da Marca do objeto ofertado, a não inserção das especificações, implicará
na  desclassificação  da  empresa,  face  à  ausência  de  informação  suficiente  para
classificação da proposta;
4.3. Por força da legislação vigente, É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE.
4.4. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da
sessão pública do Pregão.
4.5. O preço ofertado é fixo e irreajustável,  e nele deverão estar inclusos todos os
custos e demais despesas e encargos inerentes ao produto até sua entrega no local
fixado neste Edital
4.6. Não será obrigatória apresentação de proposta para todos os itens, podendo o
licitante apresentar proposta somente para o(s) item (ns) de seu interesse;
4.7.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública  do  Pregão,  ficando  responsável  pelo  ônus decorrente  da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexão. 
4.8. Até  a  abertura  da  sessão  pública,  os  licitantes  poderão  retirar  ou  substituir  a
proposta e os documentos anteriormente inseridos no sistema;
4.9. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos
de negociação e julgamento da proposta.
4.10. Os  documentos  que  compõem  a  proposta  do  licitante  melhor  classificado
somente  serão disponibilizados para  avaliação do pregoeiro  e para  acesso público
após o encerramento do envio de lances.

5 DA  ABERTURA  DA  SESSÃO,  CLASSIFICAÇÃO  DAS  PROPOSTAS  E
FORMULAÇÃO DE LANCES
5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
5.2. O  Pregoeiro verificará as propostas apresentadas,  desclassificando desde logo
aquelas  que  não  estejam em conformidade  com os  requisitos  estabelecidos  neste
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Edital,  contenham vícios  insanáveis  ou  não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência. 

5.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
5.2.2. A  desclassificação será  sempre fundamentada e  registrada no sistema,

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
5.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
5.3. O  sistema  ordenará  automaticamente  as  propostas  classificadas,  sendo  que
somente estas participarão da fase de lances.
5.4. O  sistema  disponibilizará  campo  próprio  para  troca  de  mensagens  entre  o
Pregoeiro e os licitantes.
5.5. Iniciada  a  etapa  competitiva,  os  licitantes  deverão  encaminhar  lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro. 
5.6. O lance deverá ser ofertado pelo unitário do item.
5.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
5.8. O  licitante  somente  poderá  oferecer  lance  de  valor  inferior  ou  percentual  de
desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
5.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que
cobrir a melhor oferta deverá ser aberto
5.10. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme
o pregão e objeto licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse
lote.
5.11. Será adotado  para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto”,  em  que  os  licitantes apresentarão  lances  públicos  e  sucessivos,  com
prorrogações.
5.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso,
será  prorrogada  automaticamente  pelo  sistema  quando  houver  lance  ofertado  nos
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
5.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será
de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
5.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão
pública encerrar-se-á automaticamente.
5.15. Encerrada  a  fase  competitiva  sem  que  haja  a  prorrogação  automática  pelo
sistema,  poderá  o  pregoeiro,  assessorado  pela  equipe  de  apoio,  justificadamente,
admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
5.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar. 
5.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
5.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão,  o  sistema  eletrônico  poderá  permanecer  acessível  aos  licitantes  para  a
recepção dos lances. 
5.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas  vinte  e  quatro  horas  da  comunicação  do  fato  pelo  Pregoeiro  aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
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5.20. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste
Edital e seus anexos. 
5.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
5.22. Em  relação  a  itens  não  exclusivos  para  participação  de  microempresas  e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a
verificação automática, junto à Receita Federal e Junta Comercial, do porte da entidade
empresarial. 
5.23. O  sistema  identificará  em  coluna  própria  as  microempresas  e  empresas  de
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006.
5.24. Nessas  condições,  as  propostas  de  microempresas  e  empresas  de  pequeno
porte  que  se  encontrarem na  faixa  de  até  5% (cinco  por  cento)  acima da  melhor
proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.25. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a
comunicação automática para tanto.
5.26. Caso  a  microempresa  ou  a  empresa  de  pequeno  porte  melhor  classificada
desista  ou  não  se  manifeste  no  prazo  estabelecido,  serão  convocadas  as  demais
licitantes  microempresa  e  empresa  de  pequeno  porte  que  se  encontrem  naquele
intervalo  de  5% (cinco  por  cento),  na  ordem de  classificação,  para  o  exercício  do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
5.27. No  caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados  pelas  microempresas  e
empresas  de  pequeno  porte  que  se  encontrem  nos  intervalos  estabelecidos  nos
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.
5.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o  melhor  preço,  para  que  seja  obtida  melhor  proposta,  vedada  a  negociação  em
condições diferentes das previstas neste Edital.
5.29. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
5.30. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas,  envie  a  proposta  adequada  ao  último  lance  ofertado  após  a  negociação
realizada,  acompanhada,  se  for  o  caso,  dos  documentos complementares,  quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
5.31. Após  a  negociação  do  preço,  o  Pregoeiro  iniciará  a  fase  de  aceitação  e
julgamento da proposta.

6. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
6.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.
6.2. Será  desclassificada  a  proposta  ou  o  lance  vencedor,  apresentar  preço  final
superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexeqüível,
que poderá ser apurada utilizando os critérios definidos no art. 48 da Lei de Licitações.
6.3. Considera-se  inexeqüível  a  proposta  que apresente  preços global  ou  unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
salários  de  mercado,  acrescidos  dos  respectivos  encargos,  ainda  que  o  ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
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referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
6.4. O pregoeiro poderá realizar diligências para aferir a exeqüibilidade e a legalidade
das  propostas,  devendo  apresentar  as  provas  ou  os  indícios  que  fundamentam  a
suspeita;
6.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências,  com  vistas  ao  saneamento  das  propostas,  a  sessão  pública  somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
6.6. O  Pregoeiro  poderá  convocar  o  licitante  para  enviar  documento  digital
complementar,  por  meio  de  funcionalidade  disponível  no  sistema,  no  prazo  de  48
(quarenta e oito) horas sob pena de não aceitação da proposta.
6.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro. 
6.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.
6.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção
de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste
Edital.
6.10. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
6.11. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
6.12. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
6.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta,  o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

7. DA HABILITAÇÃO 
7.1. Como condição prévia  ao  exame da  documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União e Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, nos termos da Súmula 51 do TCESP, o que poderá
acarretar a inabilitação do licitante conforme a sanção aplicada.
7.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.

7.2.1. Não  serão  aceitos  documentos  de  habilitação  com  indicação  de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
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7.2.2. Para fins de habilitação,  conforme dispõe o item 5.1 do edital,  deverá
enviar a documentação exclusivamente por meio do sistema, com posterior envio da
documentação original via Correios.

7.2.2.1. As  empresas  deverão  encaminhar,  nos  termos  deste  Edital,  a
documentação  relacionada  nos  itens  a  seguir,  caso  os  documentos  não  possuam
autenticação digital e assinatura digital com certificado do ICP-Brasil, que nesse caso
estarão dispensadas do envio da documentação via correio.

7.2.2.2. Caso  a  empresa  não  possua  os  critérios  descritos  no  item 7.2.2.1,
deverão  encaminhar  toda  documentação  exigida  nos  itens  seguintes,  por  qualquer
processo  de  cópia  autenticada  por  cartório  competente,  por  cópia  não  autenticada
mediante a exibição dos originais para conferência por parte do Pregoeiro ou através
de exemplares  publicados em órgão da Imprensa Oficial  com validade na data  de
realização da licitação.

7.2.2.3. A  documentação  deverá  ser  encaminhada  para  a  PREFEITURA
MUNICIPAL DE CUNHA – SETOR DE LICITAÇAO,  na Praça. Cel. João Olimpio, 91,
Centro,  Cunha/SP,  CEP:  12.530-000,  em  horário  de  expediente  aos  cuidados  do
Pregoeiro, observando o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data da
realização do pregão.

7.2.2.4. As  empresas  que  apresentarem  a  documentação  com  autenticação
digital e assinatura digital com ICP-Brasil, estão dispensadas de encaminhar o original
ou autenticada para o Setor de Licitações.

7.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório
de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda,
no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
b) Os documentos descritos no subitem “a” deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor.
c)  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;

7.4. 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, conforme o
caso, relativa à sede ou domicílio da licitante, pertinente ao ramo de atividade que
exerce e compatível com o objeto contratual. 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante a apresentação da
Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa,  relativos  a  Tributos  Federais  e  à  Dívida  Ativa  da  União,  expedida  pela
Secretaria da Receita Federal abrangendo as Contribuições Sociais;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (de acordo com a Resolução
Conjunta  SF/PGE -  02,  de  09 de  maio  de  2013)  por  meio  da respectiva  Certidão
Negativa ou Certidão Positiva com efeito de negativa, com prazo de validade em vigor
na forma da Lei. 
e) Tal  exigência é indispensável  para empresas inscritas no Estado de São Paulo;
empresas  de  outros  Estados  deverão  apresentar  certidão  que  comprove
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inequivocamente que as mesmas não possuem débito de origem fiscal para com o
Estado. 
f) Prova  de  regularidade  para  com a  Fazenda  Municipal  do  domicílio  ou  sede  do
licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa para com
a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários).
g) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
h) Prova de inexistência de débitos trabalhistas, por meio de apresentação de Certidão
Negativa (ou Positiva com efeitos negativas)  de Débitos Trabalhistas  (CNDT),  para
comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
i) 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;
j) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente  for  declarado  o  vencedor  do  certame,  prorrogável  por  igual  período,  a
critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa;
l) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem e.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.

7.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a)  Certidão negativa de falência,  recuperação judicial  e  extrajudicial,  expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica. Para as empresas em Recuperação Judicial, a
mesma poderá apresentar a certidão positiva, hipótese em que necessário se faz que a
interessada  demonstre  seu  Plano  de  Recuperação,  já  homologado  pelo  juízo
competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira,
de acordo com a Súmula 50 do TCESP

7.6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
a) Declaração Unificada do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal, de que a empresa:
1. Não foi  declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, em
qualquer de suas esferas. 
2. Não  integra  nosso  corpo social,  nem nosso quadro  funcional  de  empregado
público  ou  membro  comissionado  de  órgão  direto  ou  indireto  da  Administração
Municipal.
3. Que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na
Licitação  e  se  compromete  a  cumprir  todos  os  termos  do  Edital,  e  a  fornecer
material/serviços de qualidade, sob as penas da Lei. 
4. Que não possui  em nosso Quadro  de Pessoal,  empregados menores de 18
(dezoito)  anos em trabalho noturno,  perigoso ou insalubre e em qualquer  trabalho,
menores  de  16  (dezesseis)  anos,  salvo  na  condição  de  aprendiz,  a  partir  de  14
(quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou
o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.
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5. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente  processo  e  que  está  ciente  da  obrigatoriedade  de  declarar  ocorrências
posterioresnão  fomos  declarados  inidôneos  para  licitar  ou  contratar  com  o  Poder
Público, em qualquer de suas esferas.

7.7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e  compatível  em
características  com  o  objeto  desta  licitação,  por  meio  da  apresentação  de
atestado(s) expedido(s), necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica de
direito público ou privado.
b) O(s) atestado(s) exigido(s) na alínea “a” anterior deve(m) estar em papel timbrado,
com a  devida  identificação  e  assinatura  do  responsável,  devendo  possuir  ainda  o
nome, endereço, telefone(s)/fax e e-mail do contato do emitente do atestado, além da
descrição dos fornecimentos/serviços realizados e seu período da realização, contendo
todas as informações suficientes para comprovar a boa execução do objeto.
c) O(s)  atestado(s)  de  capacidade  técnica  poderá(ão)  ser  objeto(s)  de
averiguação/diligência  a  critério  do  Pregoeiro  para  verificação  de  autenticidade  de
seu(s) conteúdo(s) e/ou de aspectos funcionais e de desempenho.

7.8. DISPOSIÇÕES GERAIS ACERCA DA DOCUMENTAÇÃO 
7.8.1.  Não  serão  aceitos  protocolos  de  entrega  ou  solicitação  de

documentos em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere
às certidões;

7.8.2.  Na  hipótese  de  não  constar  prazo  de  validade  nas  certidões
apresentadas,  esta Prefeitura aceitará como válidas as expedidas até  90  (noventa)
dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas;

7.8.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que,  pela própria  natureza,  comprovadamente,  forem emitidos
somente em nome da matriz;

7.8.4 Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a
inabilitação do licitante;

7.8.5 - O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta
nos  sites  dos  órgãos  expedidores  na  Internet  para  verificar  a  veracidade  de
documentos obtidos por este meio eletrônico.

7.8.6. Todas as certidões exigidas poderão ser apresentadas Certidão Negativa
de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

7.8.7. A  declaração  do  vencedor  acontecerá  no  momento  imediatamente
posterior à fase de habilitação.

7.8.8. Havendo  necessidade  de  analisar  minuciosamente  os  documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário
para a continuidade da mesma.

7.8.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

7.8.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital,
o licitante será declarado vencedor.

8. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo
de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá
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ser  redigida  em  língua  portuguesa,  datilografada  ou  digitada,  em  uma  via,  sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
8.2. A  proposta  final  deverá  ser  documentada  nos  autos  e  será  levada  em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.
8.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
8.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
8.5. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos
por extenso, prevalecerão estes últimos.
8.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,
sem  conter  alternativas  de  preço  ou  de  qualquer  outra  condição  que  induza  o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
8.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada  aquela  que  não  corresponda  às  especificações  ali  contidas  ou  que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
8.8. As propostas que contenham a descrição do objeto,  o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

9 - DOS RECURSOS
9.1 -  Ao final  da sessão,  em campo próprio  do sistema o proponente que desejar
recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu representante,
manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões no prazo de 30
(trinta)  minutos,  onde  o  Pregoeiro  verificará  a  tempestividade  e  a  existência  de
motivação  da  intenção  de  recorrer,  para  decidir  se  admite  ou  não  o  recurso,
fundamentadamente.
9.2. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,
desde  logo,  intimados  para,  querendo,  apresentarem  contrarrazões  também  pelo
sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.
9.3. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de
recurso.
9.4. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios
ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
9.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento
resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

10 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após
a regular decisão dos recursos apresentados.
10.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório. 
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11 - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
11.1. Nos termos do Art. 56 “caput” da Lei Federal Nº. 8.666/93 e demais alterações
posteriores, não será exigida da contratada a prestação de garantias.

11 - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
11.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante 
celebração de termo de contrato, cuja minuta integra este Edital, e será subscrito 
pela autoridade que assinou o edital.
11.2 - O Contrato deverá registrar o(s) preço(s) e o(s) fornecedor(es) do(s) 
produto(s), com observância da ordem de classificação, das quantidades e das 
condições estabelecidas no edital e seus anexos.
11.3 - O Contrato deverá ser assinado pelos vencedores no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a partir da convocação. O contratado que deixar de fazê-lo no prazo 
estabelecido, estará incurso nas sanções inscritas no artigo 7º da Lei Federal nº. 
10.520, de 17 de julho de 2002.
11.4 - Colhidas às assinaturas, esta Prefeitura Municipal providenciará a publicação 
do Contrato.
11.5 - O contrato terá validade de 180 dias, após a assinatura do contrato.
11.6 - A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do 
contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as 
condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, apresentando 
documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a 
validade.
11.7 - Assegurados o contraditório e a ampla defesa, o fornecedor do bem terá seu 
Contrato cancelado quando:
11.7.1 - Descumprir as condições do Contrato;
11.7.2 - Recusar-se a celebrar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente, 
no prazo estabelecido por esta Prefeitura Municipal, sem justificativa aceitável;
11.7.3 - For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 
7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, de acordo com a Súmula 51 
do TCESP.
11.8 - Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá 
solicitar o cancelamento de seu Contrato na ocorrência de fato superveniente que 
venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou 
de força maior devidamente comprovado.
11.9 - Os fornecedores incluídos no Contrato estarão obrigados a fornecer, nas 
condições estabelecidas no ato convocatório, respectivos anexos e no próprio 
Contrato.

12. DA FORMA DE ENTREGA
12.1 - A ordem de entrega expedida após a assinatura do Contrato indicará: o nome
da Empresa, o local de entrega ou da prestação de serviço, o item e a quantidade 
solicitada. A Contratada fica obrigada a fornecer ou prestar o serviço no prazo 
pactuado, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas no Contrato.
12.1.1 - A Ordem de Entrega será enviada ao fornecedor por meio de fax e/ou e-
mail informados na proposta comercial da Empresa; será ônus da empresa 
vencedora comunicar eventual alteração do fax e do e-mail informados em sua 
proposta comercial.
12.1.2 - O fornecedor/prestador de serviço que, convocado, recusar-se 
injustificadamente em confirmar o recebimento da ordem de entrega/serviço no 
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prazo de 01 (um) dia útil após o recebimento, poderá sofrer as sanções previstas 
pela inexecução do ajuste.
12.1.3 – Os veículos deverão ser entregues no prazo máximo de até 90 (noventa) 
dias.
12.1.4 - O responsável pelo recebimento fará a conferencia do produto que deverá 
estar de acordo com as especificações técnicas do Termo de Referência, podendo, 
se for ocaso, recusar parcialmente ou totalmente o material caso o mesmo 
apresente defeitos ou não atendam as especificações técnicas descritas no termo 
de referência. 
12.2 - A contratação com fornecedor/prestador de serviços será formalizada por 
intermédio de Contrato, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de 
compra, ordem de entrega/serviço ou outro similar, conforme disposto no artigo 62, 
da Lei 8666/93. 
12.3 - Os bens deverão ser garantidos através de certificado do fabricante, que 
deverá ser apresentado no ato da entrega com garantia mínima de 12 meses a 
contar do recebimento definitivo
12.4 - No período de garantia a substituição nos bens, peças ou partes que 
apresentarem defeitos ou estiverem em más condições de funcionamento, serão 
feitas pela Contratada, sem qualquer ônus para a Contratante. 
12.5 - O bem fornecido deverá possuir garantia, referente a defeitos de fabricação, 
desempenho ou outros de acordo com as exigências do Código de Defesa do 
Consumidor; 
12.6 – O veículo deverá ser 0km ano e fabricação mínima 2020/2020 e deverá ser 
entregue diretamente no município sem ônus para a Prefeitura. 
12.6.1 - O prazo de entrega poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 
administração.

13 - DO PAGAMENTO
13.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir do recebimento do
objeto, no qual deverá ser emitida a Nota Fiscal Eletrônica (Portaria CAT nº 173/2XXX)
que será devidamente atestada pelo Setor de Compras.
13.1.1  – Todas  as  Notas  Fiscais  deverá  estar  acompanhada  das  Certidões  de
Regularidade Fiscal (Tributos Federais, FGTS e Trabalhistas, haja vista que a empresa
contratada deverá apresentar as mesmas condições de regularidade fiscal e trabalhista
quando do momento da habilitação no certame licitatório, de acordo com o art. 55, XIII
da Lei de Licitação.
13.2  -  Quando  for  constatada  qualquer  irregularidade  na  Nota  Fiscal/Fatura,  será
imediatamente solicitado ao contratado, carta de correção, quando couber, ou ainda
pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta Prefeitura Municipal no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
13.2.1  - Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o
prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.

14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
14.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato,  deixar  de  entregar  ou  apresentar  documentação  falsa  exigida  para  este
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
FALHAR ou FRAUDAR na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, ficará sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº
10.520/02.
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14.2  -O  não  cumprimento  das  obrigações  assumidas  no  presente  contrato  ou  a
ocorrência das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993, autorizam, desde já, o  CONTRATANTE  a rescindir,  unilateralmente,
este contrato, independentemente de interpelação judicial,  sendo aplicável,  ainda, o
disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência.  E
ainda será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação.
14.3  - Em caso de possível  atraso na entrega do objeto  por  fato  superveniente  a
vontade da Contratada, a Contratada deverá solicitar, por escrito, no prazo de 2 (dois)
dias  úteis  antes  da  data  final,  contados  do  prazo  estabelecido  inicialmente,  a
prorrogação do prazo de entrega por até igual período. Caso a Contratada não cumpra
o prazo inicial e nem o prazo prorrogado aceito pela Contratante, ser-lhe-á aplicada a
multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por
dia de atraso na entrega do objeto, até o 15º (décimo quinto) dia útil,  quando será
devida a multa pelos dias de atraso somada a sanção de rescisão unilateral e multa
previstas nos edital  em conformidade com a Lei  Federal  n.º  8.666/93 e alterações
vigentes

15 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
15.1. Até  03 (três)  dias  úteis  antes  da data  designada para  a  abertura  da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
15.1.1. Admite-se  impugnação  por  intermédio  de  e-mail  ficando  a  validade  do
procedimento condicionada à apresentação do original no prazo de 48 horas.
15.2. A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica por meio da plataforma
da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.bbmnetlicitacoes.com.br) em campo próprio e
deverá ser encaminhado pelo e-mail  licitacao@cunha.sp.gov.br e original dirigida ao
Pregoeiro que será PROTOCOLADA no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Cunha, localizada na Praça Cel. João Olimpio, 91, Centro, Cunha/SP, CEP: 12.530-
000, em horário de expediente.
15.3. Caberá  à  Autoridade  Competente,  subscritora  do  Edital,  decidir  sobre  a
impugnação no prazo de até dois dias úteis anteriores a data de abertura do certame
contados da data de recebimento da impugnação.
15.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
15.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados  ao  Pregoeiro,  até  03  (três)  dias  úteis  anteriores  à  data  designada  para
abertura  da  sessão  pública,  exclusivamente  por  meio  eletrônico  via  internet,  no
endereço indicado no Edital.
15.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis anteriores a data de abertura do certame, contado da data de recebimento do
pedido,  e  poderá requisitar  subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do
edital e dos anexos.
15.7. As  impugnações  e  pedidos  de  esclarecimentos  não  suspendem  os  prazos
previstos no certame.
15.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
16.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida
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para o primeiro dia útil  subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
16.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
16.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica,  mediante  despacho fundamentado,  registrado em ata  e  acessível  a  todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
16.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
16.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
16.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas  e  a  Administração  não  será,  em  nenhum  caso,  responsável  por  esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
16.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administração.
16.9. O  desatendimento  de  exigências  formais  não  essenciais  não  importará  o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.
16.10.  Os proponentes intimados para prestar quaisquer  esclarecimentos adicionais
deverão  fazê-lo  no  prazo  determinado  pelo  Pregoeiro,  sob  pena  de
desclassificação/inabilitação.
16.11. Não cabe à Bolsa Brasileira de Mercadorias qualquer responsabilidade pelas
obrigações assumidas pelo  fornecedor  com o licitador,  em especial  com relação à
forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à
quitação financeira da negociação realizada.
16.12. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora
fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente;
16.13. As  normas  disciplinadoras  desta  licitação  serão  interpretadas  em  favor  da
ampliação  da  disputa,  respeitada  a  igualdade  de  oportunidade  entre  os  licitantes,
desde  que  não  comprometam  o  interesse  público,  a  finalidade  e  a  segurança  da
contratação.
16.14. A homologação do presente certame será divulgado no DOE.
16.15.  Os demais  atos  pertinentes  a  esta  licitação,  passíveis  de  divulgação,  serão
publicados conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal.
16.16. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
16.17.  Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Cunha.
16.18. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
16.19. O  Edital  está  disponibilizado,  na  íntegra,  no  endereço  eletrônico
www.bbmnetlicitacoes.com.br,  bem  como  no  sítio
http://www.cunha.sp.gov.br/licitacao/, mesmo endereço e período no qual os autos
do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
16.20. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial Final;
ANEXO III – Declaração Unificada
ANEXO IV – Declaração ME/EPP
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ANEXO V – Minuta do Contrato
Cunha, 23 de junho de 2021.

Ana Cristina Rodrigues da Silva Monteiro
Secretária Municipal deSaúde
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO n° 036/2021

Processo Administrativo n° 068/2021

1. DO OBJETO:
1.1. A presente Licitação tem por objeto a  aquisição de veículo tipo ambulância para
translado  de  pacientes  com  COVID-19,  conforme  especificações  e  quantidades
constantes do Termo de Referência.
1.2. Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem
o  objeto  descrito  no  site  da  Bolsa  Brasileira  de  Mercadorias  e  as  especificações
constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.
ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTD UND

1 VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/
(A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES
REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg
Motor;  Potência mín 100 cv; c/  todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN;
Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros
cúbicos no total.Sist.  Elétrico: Original  do veículo, c/  montagem de bateria adicional mín 100A.Independente da
potência  necessária  do  alternador,  não  serão  admitidos  alternadores  menores  que  120  A.Inversor  de  corrente
contínua (12V) p/  alternada (110V) c/  capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua,  c/  onda senoidal
pura.Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110
Vca  e  02  p/  12  V  (potência  máx  de  120  W),  interruptores  c/  teclas  do  tipo  iluminadas;  Iluminação  natural  e
artificial.Sinalizador  Frontal  Secundário:barra  linear  frontal  o  veículo  semi  embutido  no  defletor  frontal,  02
sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de
12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador.02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/
frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização
da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos
e descolorização c/ tratamento UV.Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595
(Society  of  Automotive  Engineers),  no  que  se  refere  aos  ensaios  contra  vibração,  umidade,  poeira,  corrosão,
deformação e traseiros.Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03
tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 dB @13,8 Vcc;
Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se
refere  a  requisitos  e  diretrizes  nos  sistemas  de  sirenes  eletrônicas  c/  um  único  autofalante;  Sist.  fixo  de
Oxigênio.Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado.Compartimento do motorista c/ o sist.
original  do  fabricante  do  chassi  ou  homologado  pela  fábrica  p/  ar  condicionado,  ventilação,  aquecedor  e
desembaçador.P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist.
de  Ar  Condicionado  e  ventilação  conforme  o  item  5.12  da  NBR  14.561.Capacidade  térmica  do  sist.  de  Ar
Condicionado do Compartimento traseiro c/ no mín 30.000 BTUs.Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da
maca.No salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú.Maca retrátil ou bi-
articulada, confeccionada em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do
paciente em pelo menos 45 graus e colchonete.Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do
Fabricante,  bem  como,  Registro  ou  Cadastramento  dos  Produtos  na  ANVISA;  Garantia  de  24  meses.Ensaio
atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. Design Interno:
Dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos,
equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas.Pega-mão ou balaústre vertical, junto a
porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor amarela.Armário lado esquerdo da viatura tipo
bancada p/  acomodação de  equipamentos,  p/  apoio  de  equipamentos  e  medicamentos;  Fornecimento  de  vinil
adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros
traseiros.

1 UND

2 DESCRITIVO TÉCNICO DA AMBULÂNCIA FURGÃO PADRÃO SAMU 192 Veículo tipo furgão com carroceria em
aço e original de fábrica, de teto alto, zero km, adaptado para ambulância PADRÃO SAMU 192, com capacidade
volumétrica  não  inferior  a  10  (dez)  metros  cúbicos  no  total,  com  porta  lateral  deslizante  e  portas  traseiras.
Motorização mínima: Motor Dianteiro; 4 cilindros; turbo com intercooler; Combustível Diesel; Potência de pelo menos
100 cv; Torque mínimo de 24 kgfm³; Cilindrada mínima = 2.000 cm³; Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica;
Capacidade mínima = 70 litros.  Freios  e  Suspensão:  Conforme linha de  produção.  Transmissão:  Mínimo de  5
marchas  à  frente  e 1  marcha  à  ré.  Demais  equipamentos  obrigatórios  exigidos  pelo  CONTRAN,  CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO e em conformidade com o PROCONVE.  ESTRUTURA:  cabine  e carroceria  serão as
originais  do  veículo,  construídas  em  aço.  Altura  interna  mínima  de  1.800  mm  no  salão  de  atendimento
(compartimento de carga), com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, servido com
duas portas traseiras com abertura horizontal mínima em duas posições (de 90 e 180 graus ou 90 e 270 graus),
tendo como altura mínima 1.650 mm, com dispositivo automático para mantê-las abertas, impedindo seu fechamento
espontâneo no caso do veículo estacionar em desnível. Portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno,
com fechos, tanto interno como externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. A altura interna do veículo
deverá ser original de fábrica, sem que seja alterada a parte construtiva da ambulância. SISTEMA ELÉTRICO: Será
o original do veículo, com montagem de sistema secundário com bateria adicional; a alimentação deverá ser feita
por duas baterias, sendo a do chassi original do fabricante e uma outra, independente, para o compartimento de
atendimento;  O  sistema  elétrico  deverá  estar  dimensionado  para  o  emprego  simultâneo  de  todos  os  itens
especificados (do veículo e equipamentos),  quer  com a viatura em movimento quer estacionada,  sem risco de
sobrecarga  no  alternador,  fiação  ou  disjuntores;  O  compartimento  de  atendimento  e  o  equipamento  elétrico
secundário devem ser servidos por circuitos totalmente separados e distintos dos circuitos do chassi da viatura. O
painel elétrico interno, localizado na parede sobre a bancada próxima à cabeceira do paciente, deverá possuir uma
régua integrada com no mínimo oito tomadas, sendo quatro tripolares (2P+T) de 110V (AC), duas 5V(DC) padrão
USB e duas para 12V(DC); as tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31 cm de qualquer
tomada  de  Oxigênio.  Tomada externa  (tripolar)  para  captação  de  energia  instalada  na  parte  superior  do  lado
esquerdo do veículo. ILUMINAÇÃO INTERNA: A iluminação do compartimento de atendimento do veículo deve ser

1 UND
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de dois tipos: Natural - mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo (cabine e carroceria); e Artificial -
deverá ser feita por no mínimo seis luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínimo de 200 mm, em modelo
LED.  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE  SECRETARIA  EXECUTIVA  DEPARTAMENTO  DE  LOGÍSTICA  EM  SAÚDE
ILUMINAÇÃO  EXTERNA:  A  iluminação  externa  deverá  contar  com  holofotes  tipo  farol  articulado  regulável
manualmente  na  parte  traseira  e  nas  laterais  da  carroceria,  com acionamento  independente  e  foco  direcional
ajustável 180º na vertical; Sinalização Acústica e Luminosa de Emergência: Sinalizador frontal principal: sinalizador
principal do tipo barra em formato linear, de arco ou similar, com módulo único e lente inteiriça ou múltiplas lentes e
módulos, com comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.300 mm, instalada no teto da cabine do veículo.
Sinalizadores Frontais secundários: Deverá ter 02 sinalizadores estroboscópicos intercalados nos faróis dianteiros.
Deverá ter 04 sinalizadores na cor vermelho rubi, distribuídos pelas grades frontais (inferior e/ou superior) de acordo
com  o  "design"  do  veículo,  que  possam  ser  acionados  em  conjunto  com  o  sistema  de  sinalização  principal;
Sinalizadores laterais: Três sinalizadores pulsantes intercalados, de cada lado da carroceria da ambulância, sendo
dois  vermelhos  e  uma  central  na  cor  cristal;  Sinalizadores  Traseiros:  Dois  sinalizadores  na  parte  traseira  da
ambulância na cor vermelha. Sinalização acústica: Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100
W RMS @13,8 Vcc, mínimo de quatro tons distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a
01 (um) metro de no mínimo 100 dB @13,8 Vcc; Estes equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou
qualquer outra forma de sinal que interfira na recepção de sinais de rádio ou telefonia móvel; Os comandos de toda
a sinalização visual e acústica deverão estar localizados em painel único, na cabine do motorista, permitindo sua
operação  por  ambos  os  ocupantes  da  cabine,  e  o  funcionamento  independente  do  sistema  visual  e  acústico.
SISTEMA DE OXIGÊNIO: O veículo deverá possuir um sistema fixo de Oxigênio e ar comprimido, além de ser
acompanhado por um sistema portátil de oxigenação. Sistema fixo de Oxigênio e ar comprimido (redes integradas
ao veículo):  contendo dois  cilindros de oxigênio e um cilindro  de  ar  comprimido de  no  mínimo 16  litros  cada,
localizados na traseira da viatura, do lado esquerdo, entre o armário e a porta traseira, em suportes individuais para
os cilindros, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos,
possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes; Na região da bancada, ao lado da cabeceira do paciente
deverá existir uma régua quádrupla com duas saídas de oxigênio e duas saídas de ar comprimido, oriundo dos
cilindros fixos, composta por estrutura metálica resistente, com fechamento automático, roscas e padrões conforme
ABNT. Sistema portátil de Oxigênio completo: contendo cilindro de Oxigênio de alumínio de no mínimo 0,5 m3 / 3
litros, com válvula redutora com manômetro, fluxômetro, saída para aspiração com válvula reguladora e circuito do
paciente. VENTILAÇÃO: A adequada ventilação do veículo deverá ser proporcionada por janelas e ar condicionado.
A climatização  do salão  de  atendimento  deverá permitir  o  resfriamento  e o aquecimento.  O compartimento  do
motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar
condicionado,  ventilação,  aquecedor  e  desembaçador.  Para  o  compartimento  do  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAÚDE paciente,  deverá  ser  fornecido  um
sistema com aquecimento e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561 e sua capacidade térmica deverá
ser com mínimo de 30.000 BTUs, possuir unidade condensadora de teto, visando melhor eficiência. BANCOS: Na
cabine, bancos no padrão da montadora para o motorista e um passageiro, ambos com cintos de três pontos. No
salão de atendimento cintos sub-abdominais, sendo o da cadeira do médico retrátil.  Paralelamente à maca, um
banco lateral escamoteável, tipo baú, de tamanho mínimo de 1,83 m, que permita o transporte de no mínimo de três
pacientes assentados ou uma vítima imobilizada em prancha longa, dotado de três cintos de segurança e que
possibilite a fixação da vítima na prancha longa ao banco. O encosto do banco baú deverá ter no máximo 70 mm de
espessura. Este banco tipo baú deve conter um orifício com tampa, na base inferior, que permita escoamento de
água quando da lavagem de seu interior. Na cabeceira da maca, localizado entre a cabine e a maca, ao longo do
eixo desta, voltado para a traseira do veículo, deverá haver um banco, de projeto ergonômico, com sistema giratório
de 360 graus e com travamento de pelo menos 6 posições equidistantes a fim de promover total segurança ao
ocupante, ajuste em nível e distância adequado para permitir  que um profissional de saúde ofereça cuidados à
vítima incluindo acesso a vias aéreas. MACA: Maca retrátil,  totalmente confeccionada em duralumínio; instalada
longitudinalmente no salão de atendimento;  com no mínimo 1.900 mm de comprimento,  550 mm de largura e
capacidade para pacientes de até 300 kg (testada com no mínimo 900kg), com a cabeceira voltada para frente do
veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a
oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento
involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e
inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo
próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma
pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que
permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação
do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg. Uma vez dentro do
veículo, esta maca deve ficar adequadamente fixa à sua estrutura, impedindo sua movimentação lateral ou vertical
quando do deslocamento do mesmo. Deverá ter no mínimo espaços entre os armários e balcões localizados em
ambos os lados da ambulância, sendo no mínimo 100 mm para o armário lateral esquerdo e no mínimo 500 mm
para a base / cobertura da caixa de roda traseira direita. O sistema que fixa a maca ao assoalho da ambulância
deverá ser montado de maneira a permitir o escoamento de líquidos no assoalho abaixo da maca evitando-se o seu
acúmulo.  Acompanham:  colchonete,  confeccionado  em  espuma  ou  similar,  revestido  por  material  resistente  e
impermeável,  sem costuras ou pontos que permitam entrada de fluidos ou secreções; demais componentes ou
acessórios  necessários  a  sua  perfeita  utilização.  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE  SECRETARIA  EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAÚDE CADEIRA DE RODAS: Cadeira de rodas, dobrável; para pacientes
adultos; estrutura confeccionada em alumínio; com estrutura reforçada; assento e encosto destacáveis para limpeza,
confeccionados em material resistente e impermeável; rodas com pneus de borracha. Medidas aproximadas quando
fechada: 105 x 45 x 15 cm. PRANCHA/MACA DE RESGATE E SALVAMENTO: Deverão haver duas pranchas de
resgate e salvamento com as seguintes especificações: cada sistema será composto de: (I) 01 unidade de prancha
longa, confeccionada de material totalmente impermeável, plástico ou polietileno, não dobrável, lavável; (II) 01 par
de blocos para uso adulto e (III) 01 par de blocos para uso infantil, os blocos deverão ser confeccionados de material
resistente, impermeável, lavável, livre de tecidos, costuras ou velcros; (IV) Tirante da testa: (V) Tirante do queixo;
(VI) 03 unidades (01 na cor vermelha, 01 na cor amarela e 01 na cor preta) de cinto confeccionado em polipropileno
com fecho de engate rápido na cor preta confeccionado em nylon, nas medidas de 1,60m de comprimento, por 5 cm
de largura cada; (VII) 03 cintos de segurança de nylon nas cores vermelho, amarelo e verde com fivelas nas cores
preta em polipropileno resistente com costura em X, de comprimento 1.600 mm e largura de 50 mm; (VIII) Cinto
modelo aranha: confeccionado em fitas de polipropileno na largura de 50 mm. DESIGN INTERNO E EXTERNO: A
distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deverá considerar os seguintes aspectos Design
Interno: Deve dimensionar o espaço interno da ambulância, visando posicionar,  de forma acessível  e prática, a
maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. Os materiais fixados na
carroceria da ambulância (armários, bancos, maca) deverão ter uma fixação reforçada de maneira que, em caso de
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acidentes, os mesmos não se soltem. Paredes: As paredes internas deverão ser revestidas de material lavável e
resistente  aos  processos  de  limpeza  e  desinfecção  comuns  às  superfícies  hospitalares  podendo  ser  em
compensado naval revestido com placas de PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro) laminadas, ou PRFV com
espessura mínima de 3mm moldada conforme geometria do veiculo ou Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS) com
espessura mínima de 3mm e todos materiais devem estar em conformidade com a resolução do Contran Resolução
Nº 498, de 29 de Julho de 2014. As arestas, junções internas, pontos de oxigênio fixados na parede do interior do
salão de atendimento deverão ter um sistema de proteção, e deverá ser evitado as formações pontiagudas, a fim de
aumentar a segurança e favorecer a limpeza. Balaústre: Deverá ter dois 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 e com dois sistemas de suporte de soro
deslizável. 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. Janelas: Com vidros translúcidos,
opacos  ou  jateados  e  corrediços  em todas  as  3  portas  de  acesso  ao  compartimento  traseiro,  que  permitam
ventilação;  Armários:  Conjunto  de  armários  para  a  guarda  de  todo  o  material  de  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE
SECRETARIA  EXECUTIVA  DEPARTAMENTO  DE  LOGÍSTICA  EM  SAÚDE  emergência  utilizado  no  veículo.
Armários com prateleiras internas, laterais em toda sua extensão em um só lado da viatura (lado esquerdo). Deverá
ser confeccionado em compensado naval  revestido interna e externamente em material  impermeável  e  lavável
(fórmica ou similar). O projeto dos móveis deve contemplar o seu adequado posicionamento no veículo, visando o
máximo aproveitamento de espaço, a fixação dos equipamentos e a assepsia do veículo. Todas as gavetas e portas
devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento do veículo.
Todas as prateleiras deverão ter batentes frontais, até mesmo nos armários com portas, a fim de dificultar que os
materiais caiam quando o veículo estiver em movimento. Bancada para acomodação dos equipamentos, permitindo
a fixação e o acondicionamento adequado dos equipamentos, com batente frontal e lateral de no mínimo 50 mm e
borda arredondada. Os armários internos deverão ter as dimensões descritas abaixo o mais aproximadas possíveis
dependendo da  disponibilidade  do  veiculo:  (I)  01  armário  para  guarda  de  materiais  com portas  corrediças  em
policarbonato,  bipartidas,  com  batente  frontal  de  50  mm,  medindo  1,00  m  de  comprimento  por  0,40  m  de
profundidade, com uma altura de 0,375m; (II) 01 armário para guarda de materiais com divisórias tipo prateleiras,
com tirantes em nylon de retenção, para evitar que o material ali acomodado caia durante o deslocamento, com
batente frontal de 50 mm. Medindo, cada prateleira, 1,00 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma
altura de 0,375 m; (III) 01 armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm,
para apoio de equipamentos e medicamentos, com 1,60 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma
altura de 0,75 m; (IV) 02 gavetas localizadas junto à divisória, abaixo do armário com portas corrediças e acima do
alojamento  da  cadeira  de  rodas;  (V)  01  bagageiro  superior  para  materiais  leves,  com  no  mínimo  1,50  m  de
comprimento, 0,40 m de largura, com uma altura de 0,30 m. DESIGN EXTERNO: A cor da pintura bem como as
logomarcas a serem coladas nas ambulâncias são as definidas pelo Ministério  da Saúde conforme Manual  de
Padronização  Visual  disponível  digitalmente  no  portal  da  saúde  (http://saude.gov.br/samu)  DEMAIS
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS COM A AMBULÂNCIA: 01 Extintor de Pó ABC de 6 kg;
03 Cones de segurança para trânsito, com altura entre 700 e 760 mmm e base com lados de 400 (+ ou - 20) mm, em
plástico, na cor laranja, com faixas refletivas, de acordo com normas da ABNT; 01 Lanterna portátil à bateria e com
carregador anexo.

2 - DOS CATÁLOGOS / MANUAIS 
A empresa deverá apresentar juntamente a Proposta Comercial catálogos originais e/ou folder explicativo
com a indicação dos produtos correspondente a marca e modelo ofertado, cujo objeto deverá conter todos
os componentes das especificações técnicas. No caso de cópia dos catálogos, somente serão aceitas se
totalmente legíveis. 

3 – DA GARANTIA
3.1 Os bens deverão ser garantidos através de certificado do fabricante, que deverá ser apresentado no
ato da entrega com garantia mínima de 12 meses a contar do recebimento definitivo.
3.2. No período de garantia  a substituição nos  bens,  peças ou partes  que apresentarem defeitos ou
estiverem em más condições de funcionamento, serão feitas pela Contratada, sem qualquer ônus para a
Contratante. 
3.3. O bem fornecido deverá possuir garantia, referente a defeitos de fabricação, desempenho ou outros
de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor; 
3.4. O  veículo  deverá  ser  0km fabricação  mínima  2021/2021  e  deverá  ser  entregue  diretamente  no
município sem ônus para a Prefeitura. 
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
PREGÃO ELETRÔNICOn° 036/2021 

Processo Administrativo n° 068/2021

Apresentamos  nossa  proposta  para  fornecimento  objeto  da  presente  licitação
Pregão, na Forma Eletrônica nº 036/2021 acatando todas as estipulações consignadas
no respectivo Edital e seus anexos.

DADOS DA EMPRESA LICITANTE: 
Nome da Proponente: .........................................................................................................
Razão social: ......................................................CNPJ nº.: ...............................................
Banco:.................. Agência nº.:......................Conta nº.: ...................................................
Endereço completo: ............................................................................................................
Telefones: .......................................... E-mail: ....................................................................

ITE
M

UNID QTD DESCRIÇÃO MARCA
VL.

UNIT
VL.

TOTAL
1 UND 1
2 UND 1

1. Validade  da  proposta  (não  inferior  a  60  dias):
____________________________________
2. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA: CONF EDITAL
3. PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR):  Deverá  ser  cotado,  preço
unitário e total por item, de acordo com o Anexo I do Edital.
4. PROPOSTA: R$ (Por extenso)

DECLARAÇÕES:
1  -  Declaro  que  os  preços  cotados  não  sofrerão  qualquer  encargo  financeiro  ou
previsão  inflacionária,  e  já  estão  incluindo,  além  do  lucro,  todas  as  despesas
resultantes de encargos, impostos, taxas, tributos, frete e demais despesas diretas ou
indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto do Pregão XXX/2021;
2 - Declaro que aceito todas as exigências do Edital do Pregão EletrônicoXXX/2021e 
de seus Anexos.

Local, ____________________________, _______ de ________________________
de 2021

_________________________________________________
Nome do Representante Legal da Empresa
RG N.º

CPF N.º
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ANEXO III-  

DECLARAÇÃO UNIFICADA
EDITAL DE PREGÃO n° 036/2021

Processo Administrativo n° 068/2021

A  empresa  _______________________________,  inscrita  no  CNPJ  nº
____________, sediada à _________________________________, no município de
___________________, Estado de _____________, declara, sob as penas da Lei, que
na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão nº
_____________ instaurada pela Prefeitura Municipal de Cunha DECLARA que

1. Não fomos declarados inidôneos para licitar  ou contratar  com o Poder Público,  em
qualquer de suas esferas.

2. Não integra nosso corpo social,  nem nosso quadro funcional empregado público ou
membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

3. Que  tomou  conhecimento  do  Edital  e  de  todas  as  condições  de  participação  na
Licitação  e  se  compromete  a  cumprir  todos  os  termos  do  Edital,  e  a  fornecer
material/serviços de qualidade, sob as penas da Lei. 

4. Que  não  possuímos,  em  nosso  Quadro  de  Pessoal,  empregados  menores  de  18
(dezoito)  anos em trabalho noturno,  perigoso ou insalubre e em qualquer  trabalho,
menores  de  16  (dezesseis)  anos,  salvo  na  condição  de  aprendiz,  a  partir  de  14
(quatorze) anos.

5. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Local, __________, _______ de ___________ de 2021.

_________________________________________________
Nome do Representante Legal da Empresa
RG N.º
CPF N.º
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ANEXO IV – 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE

TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n° 036/2021

Processo Administrativo n° 068/2021

A empresa _______________________________, inscrita no CNPJ nº ____________,
sediada  à  _________________________________,  no  município  de
___________________,  Estado  de  _____________,  Declara  para  todos  os  fins  de
direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão , que é
microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  nos  termos  do  enquadramento
previsto na  Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,  cujos termos
declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência
como  critério  de  desempate  no  procedimento  licitatório  do  Pregão  nº  ____/2021,
realizado pela Prefeitura Municipal Cunha.

Local, __________, _______ de ___________ de 2021.

_________________________________________________
Nome do Representante Legal da Empresa
RG N.º
CPF N.º
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ANEXO V 
MINUTA DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICOn° 036/2021 – CONTRATO
Processo Administrativo n° 068/2021

 A  PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA,  Estado  de  São Paulo,  Pessoa Jurídica de
Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob nº. ___________, com sede na na Praça. Cel. João Olímpio, 91,
Centro,  na cidade de Cunha, devidamente representada pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. Ana
Cristina  Rodrigues  da  Silva  Monteiro, residente  e  domiciliada  nesta  cidade,  doravante  designada
PREFEITURA, e a empresa ___________________________, inscrita no CNPJ nº _________________,
estabelecida à ______________________________________, Bairro ________________, no município
de  _____________________,   representado(a)  pelo(a)  Sr.(a)  ______________________,  portador  da
cédula de identidade nº ___________________, inscrito no CPF/MF ____________________, doravante
denominada(s)  CONTRATADA (S),  resolvem firmar o presente ajuste de Contrato, nos termos das Leis
8.666/1993 e 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 55 de 12 de Setembro de 2009, bem como do Edital
de Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO, CARACTERÍSTCAS E CONDIÇÕES. 
Objeto:  AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E
QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.

1.1.  CARACTERÍSTICAS:

ITEM Quant UND DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS MARCA VL. UNIT VL. TOTAL

1

TOTAL

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE ENTREGA
2.1. Prazo de entrega: 90 dias. 
2.2 - A(s) Ordem(ns) de Entrega expedida(s) após a assinatura do contrato indicará(ão):
a) o nome, sobrenome e cargo do responsável pela Ordem;
b) o e-mail e telefone (fax) do setor, para confirmação do recebimento da Ordem pela Contratada; 
c) o item e a quantidade solicitada;
d) a data da expedição da Ordem de Entrega;
e) o prazo de entrega (data e horário);
f) o endereço do local onde o objeto solicitado deverá ser entregue.
2.2.1. A Contratante expedirá por meio de e-mail e/ou ofício e/ou fax à Contratada a Ordem de Entrega. A
Contratada  deverá  confirmar,  por  escrito,  enviado  por  e-mail,  fax  ou  ofício,  o  recebimento  da
Ordem no prazo de 01 dia útil, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo
das sanções previstas neste Edital.
2.2.2 - A empresa deve comunicar o horário de entrega com 24 horas de antecedência.
2.2.3 - Os objetos deverão ser entregues na sede do município, ou ainda, no local indicado na ordem de
entrega, em dias úteis e no horário compreendido das 08 (oito) às 15 (quinze) horas, correndo por conta
da  Contratada  as  despesas  de  embalagem,  seguros,  transporte,  tributos,  encargos  trabalhistas  e
previdenciários decorrentes do fornecimento;
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2.2.3.1 -  O responsável pelo recebimento fará a conferencia dos materiais que deverão estar de acordo
com as especificações técnicas do Termo de Referência, podendo, se for ocaso, recusar parcialmente ou
totalmente  o  material  caso  o  mesmo apresente  defeitos  ou  não  atendam as  especificações técnicas
descritas no termo de referência.
2.2.4. Em caso de possível atraso na entrega do objeto por fato superveniente a vontade da Contratada, a
Contratada deverá solicitar, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis antes da data final, contados do
prazo estabelecido inicialmente, a prorrogação do prazo de entrega por igual período. Caso a Contratada
não cumpra o prazo inicial e nem o prazo prorrogado aceito pela Contratante, ser-lhe-á aplicada a multa
de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na entrega
do objeto, até o 15º (décimo quinto) dia. Após esse período, a contratada ficará sujeita à sanção prevista
no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.
2.2.5 - Os bens deverão ser garantidos através de certificado do fabricante, que deverá ser apresentado 
no ato da entrega com garantia mínima de 12 meses a contar do recebimento definitivo. 
2.2.6 - No período de garantia a substituição nos bens, peças ou partes que apresentarem defeitos ou 
estiverem em más condições de funcionamento, serão feitas pela Contratada, sem qualquer ônus para a 
Contratante. 
2.2.7 - O bem fornecido deverá possuir garantia, referente a defeitos de fabricação, desempenho ou outros
de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor; 
2.2.8 – O veículo deverá ser 0km, ano e fabricação mínima 2020/2020 e deverá ser entregue diretamente 
no município sem ônus para a Prefeitura. 
2.2.8.1 - O prazo de entrega poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA
3.1. O prazo de vigência contrato inicia-se com sua assinatura vigendo até o dia __________ (180 dias).

CLÁUSULA QUARTA – VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
4.1 – O presente contrato tem o valor total de R$ __________ (______________) e onerará as seguintes
dotações orçamentárias:

ÓRGÃO ELEMENTO
05.01 4.4.90.52.00.00.0.05.312.0000

4.2  – O pagamento será efetuado por meio de cheque nominal ou depósito em conta corrente indicada
pela empresa contratada em até 30 dias a partir do recebimento da Nota Fiscal Eletrônica (Portaria CAT nº
173/2009), devidamente conferida e atestada pela undidade competente.
4.3.  Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitado
ao contratado,  carta  de  correção,  quando couber,  ou  ainda  pertinente  regularização,  que  deverá  ser
encaminhada a esta Prefeitura Municipal no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
4.3.1. Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento
será recontado, a partir da data da sua apresentação.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Fornecer o objeto deste contrato nas condições previstas no Edital do Pregão nº 038/2021 e em sua
proposta.
5.2. Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, o presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão.
5.3. Responsabilizar-se pelas operações de transporte, carga e descarga.
5.4. Manter durante toda a execução deste contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim
como todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação, apresentando documentação
revalidada se algum documento perder a validade.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1. Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.
6.2. Indicar responsável pelo acompanhamento da execução deste contrato.
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6.3. Permitir acesso dos funcionários da CONTRATADA ao local determinado para a entrega do objeto
contratado.
6.4. Comunicar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do produto.

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA
7.1. Nos termos do Art. 56 “caput” da Lei Federal Nº. 8.666/93 e demais alterações posteriores, não será
exigida da contratada a prestação de garantias.

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO E SANÇÕES
8.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar  ou  apresentar  documentação  falsa  exigida  para  este  certame,  ensejar  o  retardamento  da
execução de seu objeto,  não mantiver  a proposta,  FALHAR ou FRAUDAR na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito à sanção prevista no artigo 7º da
Lei Federal nº 10.520/02.
8.2 - O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da hipótese
prevista  no  artigo  78,  da  Lei  Federal  n.º  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  autorizam,  desde  já,  o
CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, este contrato, independentemente de interpelação judicial,
sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência.
E ainda será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação.
8.3 - Em caso de possível atraso na entrega do objeto por fato superveniente a vontade da Contratada, a
Contratada deverá solicitar,  por escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis antes da data final, contados do
prazo  estabelecido  inicialmente,  a  prorrogação  do  prazo  de  entrega  por  até  igual  período.  Caso  a
Contratada  não  cumpra  o  prazo  inicial  e  nem o  prazo  prorrogado aceito  pela  Contratante,  ser-lhe-á
aplicada a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de
atraso na entrega do objeto, até o 15º (décimo quinto) dia útil, quando será devida a multa pelos dias de
atraso somada a sanção de rescisão unilateral e multa previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal
n.º 8.666/93 e alterações vigentes e art. 7º da Lei Federal 10.520/02.

CLÁUSULA NONA - DO FORO
9.1 - As partes elegem o foro da CONTRATANTE, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais
privilegiado  que seja,  para  toda  e qualquer  ação oriunda  do  presente  contrato  e  que  não possa ser
resolvida de comum acordo entre as mesmas.
E,  por  assim  estarem  justas  e  contratadas  as  partes,  mutuamente  obrigadas,  assinam  o  presente
instrumento  em 03  (três)  vias de  igual  teor  e  forma,  para  todos os fins de  direito,  na presença das
testemunhas abaixo.

Cunha, ..... de ..................... de 2020
Prefeitura Municipal de Cunha - SP

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

___________________________ _____________________________
Nome: Nome:
RG nº: RG nº:
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Prefeitura Mun. de 
Cunha

Fls:  _______________

Rúbrica: ___________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

ANEXO ÚNICO AO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 036/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO  N° 068/2021- 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: ____________________________________________________
CONTRATADO: _____________________________________________________
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________
OBJETO: ___________________________________________________________
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 
contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, 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, em 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, 
a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo 
Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo 
eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das 
Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _________________________________________________

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ 
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
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Prefeitura Mun. de 
Cunha

Fls:  _______________

Rúbrica: ___________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________
Pela contratada:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________
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