
              PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 
ESTADO DE SÃO PAULO  

Avenida Adélia Caleffi Gerbi, Nº 15 – Estiva Velha - Estiva Gerbi/SP – Fone (019) 3868-1111 

 
PREGÃO PRESENCIAL nº 038/2018  
PROCESSO n° 078/2018 
DATA DA REALIZAÇÃO: 09 DE JULHO DE 2018 
HORÁRIO: A PARTIR DAS 14:00 HORAS 
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO 
AMBULÂNCIA TIPO - A - SIMPLES REMOÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE 
SAÚDE, CONFORME PROPOSTA N° 12150.250000/1170-13. 
 
 
 A Senhora Claudia Botelho de Oliveira Diegues, Prefeita Municipal de Estiva 
Gerbi - Estado de São Paulo, usando a competência delegada no Decreto Municipal 
nº 136 de 19 de janeiro de 2007 e decreto nº 347 de 22 de setembro de 2010, torna 
público que se acha aberta nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº 038/2018, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO 
AMBULÂNCIA TIPO - A - SIMPLES REMOÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE 
SAÚDE, CONFORME PROPOSTA N° 12150.250000/1170-13, que será regida 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, de 21 de junho de 1993, com 
alterações posteriores, Lei Complementar nº. 123/2006 atualizada pela Lei 
Complementar Federal nº 147/2014 no que coubere demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie. 
 
Para retirada do Edital será cobrado o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) como 
reza o Artigo 32, V para cobrir o custo efetivo da reprodução gráfica do mesmo, 
sendo que o mesmo deverá ser solicitado e retirado no Paço Municipal, sito à 
situada à Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 15 – Estiva Velha – Estiva Gerbi/SP, ou 
poderá ser solicitado via e-mail (licitacaoestiva2017@gmail.com). 
 

 
SESSÃO DE PROCESSAMENTO: 
 
A sessão de processamento do Pregão será realizada no Paço Municipal localizado 
na Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 15 – Estiva Velha – Estiva Gerbi/SP (na Sala de 
Licitações), tendo início no dia 09 de julho às 14:00 horas, com a ENTREGA DO 
CREDENCIAMENTO, DECLARAÇÕES, ENVELOPES PROPOSTA E 
HABILITAÇÃO.  
 
A sessão será conduzida pelo Sr. Pregoeiro e sua equipe de apoio. 
As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital e seus Anexos, que 
dele fazem parte integrante. 
 
1 - DO OBJETO 
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1.1 - A presente licitação tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO - A - SIMPLES REMOÇÃO 
PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA N° 
12150.250000/1170-13, durante o período de 12 (doze) meses, adquirido de acordo 
com a necessidade do Município, conforme especificações constantes NO ANEXO 
I, que faz parte integrante deste Edital. 

 
1.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar 

as contratações que dele poderão advir facultando-se a realização específica para 
a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro à preferência 
de fornecimento em igualdade de condições. 

 
2 - DA PARTICIPAÇÃO  
 

2.1 - 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.  

 
2.2 – Poderão participar montadoras, concessionarias e revendedoras para 

ampla concorrência. Tratando-se de revendedoras, as empresas arcarão com todos 
os custos, custos estes que serão englobado na proposta apresentada. 
 
3 - DO CREDENCIAMENTO  
 

3.1 - Para o credenciamento o interessado deverá preencher a minuta de 
credenciamento, conforme modelo (ANEXO II) que deverá estar acompanhado dos 
seguintes documentos:  

 
a) tratando-se de representante legal de sociedade empresária ou 

cooperativa, ou empresário individual, o estatuto social, contrato social ou 
outro instrumento de registro empresarial na Junta Comercial; ou, tratando-
se de sociedade não empresária, ato constitutivo atualizado no Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas, 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, acompanhada do 
correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove 
os poderes do mandante para a outorga 

 
3.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo 

documento oficial de identificação que contenha foto.  
 
3.3 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante 

credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma 
credenciada. 
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3.4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, 

importará a imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização 
expressa do Pregoeiro. 

 
4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de 

acordo com modelo estabelecido no ANEXOIII do Edital deverá ser apresentada 
fora dos Envelopes nºs1 e 2.  

   
  4.1.1 – A declaração de Micro Empresa ou Empresa de 

Pequeno Porte nos termos do ANEXO VI será recebida exclusivamente nesta 
oportunidade. 

 
 4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 2 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 
externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:  
 
  Envelope nº 1 – Proposta 
  À  
  Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi 
  Pregão nº 038/2018 
  Processo n°078/2018  

Nome da Empresa ... 
 
  Envelope nº 2 - Habilitação  
  À  
  Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi 
  Pregão nº 038/2018 
  Processo n°078/2018   

Nome da Empresa ... 
 
 4.3 - A proposta deverá ser elaborada conforme modelo ANEXO IV 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. 
 
 4.4 - 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 antes da sessão publica. 
 
 5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
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 5.1 - 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, com a indicação da 
procedência e marca, do produto cotado, em conformidade com 
as especificações constantes do ANEXO I, deste Edital; 
 

d) Preço unitário e total, por item, total por Lote, em moeda corrente 
nacional, em algarismo, apurado à data de sua apresentação, sem 
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 
Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, 
todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, 
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou 
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente 
licitação  
 

e) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias; 
 

f) Data, assinatura, nome do cargo e carimbo da empresa. 
 

g) O frete da fábrica à concessionária deverá estar incluído no valor 
do veículo 

 
h) No preço proposto deverão estar incluídos todos os custos 

relacionados com fretes, salários, encargos trabalhistas, 
previdenciários e sociais, tributos e contribuições, e todos os 
demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de 
exigência legal  

 
 5.2 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.  
 
 5.3 – O menor preço ofertado deverá ser compatível com os preços de 
mercado. 
 
 5.4 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, salvo disposições 
legais aceitas pelo Município.  
 
 6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO"  
 
 6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos 
a seguir relacionados os quais dizem respeito a:  
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  6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a) Registro Comercial, no caso de empresário individual;  
 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando 
de sociedades comerciais;  
 

c) Os documentos relacionados acima, não precisarão 
constar do envelope “Documentos de Habilitação”, se 
tiverem sido apresentados para o credenciamento para 
este pregão. 
 

  6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);  
 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, 
relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto do certame;  
 

c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda 
Estadual da sede da licitante, expedida pelo órgão 
competente ou outra prova equivalente na forma da Lei; 
 

d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de 
Seguridade Social (INSS),  
 

e) Certidão de regularidade de débito (CRF) para com o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  
 

f) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos 
federais e a dívida ativa da União.  
 

g) Certidão Negativa de débito do Município. 
 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 
  6.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação 
judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida 
pelo distribuidor do domicílio da licitante, com validade não 
inferior a trinta dias contados da abertura dos envelopes. 

 
  6.1.4 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 



              PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 
ESTADO DE SÃO PAULO  

Avenida Adélia Caleffi Gerbi, Nº 15 – Estiva Velha - Estiva Gerbi/SP – Fone (019) 3868-1111 

 
a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e 

subscrita por seu representante legal, de que se encontra 
em situação regular perante o Ministério do Trabalho, 
conforme modelo anexo ao Decreto estadual nº 42.911, de 
06/03/1998 ANEXO V; 
 

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo 
representante legal da licitante, assegurando a inexistência 
de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração. 

 
c) Tratando-se de revendedoras, a empresa deverá 

apresentar declaração assegurando que a mesma arcará 
com todos as despesas. 
 
 

 6.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
  6.2.1 - É facultada às licitantes a substituição dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, pelo comprovante de registro cadastral (CRC), que 
poderá ser retirado 02 (dois) dias antes do processo licitatório, para participar de 
licitações junto ao Município de Estiva Gerbi/SP, no ramo de atividade compatível 
com o objeto do certame o qual deverá ser apresentado acompanhado dos 
documentos relacionados nos subitens 6.1.2 a 6.1.4; 
 
   6.2.1.1 - O registro cadastral não substitui os documentos 
relacionados no subitem 6.1.4, que deverão ser apresentados por todos os licitantes. 
 
  6.2.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões 
apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) 
dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 
 
 7 - 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 30 minutos.  
 
 7.2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao 
Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e 
declaração de ME/EPP se for o caso, de acordo com o estabelecido no ANEXO III 
e VI deste Edital e, em envelope separado, os documentos de habilitação. 
 
 7.3 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o 
credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos 
participantes no certame. 
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 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 neste 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. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da 
proposta. 
 
 7.6 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas 
das demais licitantes.  
 
 7.7 - 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.  
 

 7.8 - Para efeito de seleção será considerado o menor preço unitário do item. 
 
 7.9 - 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.  
 
 7.10 - 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.  
 
 7.11 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 
inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances 
de R$ 10,00 (dez reais), aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do 
valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço unitário do item 
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 7.12 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os 
participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances e assim escolhido 
como vencedora a licitante que apresentar o menor valor. 
 
 8 – ENCERRAMENTO DA ETAPA DE LANCES 
 
 8.1 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas 
selecionadas e não selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, 
considerando-se para as selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa 
classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno 
porte preferência à contratação, observadas as seguintes regras:  
 
  8.1.1 - O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de 
pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores 
sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor 
classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo 
de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.  
 
  8.1.2 - A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver 
propostas empatadas, nas condições do subitem 8.1. 
 
 8.2 - Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da 
proposta melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de 
preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas e 
empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas, se enquadrem nas 
condições indicadas no subitem 8.1.1.  
  
 8.3 - Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de 
que trata o subitem 8.1, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será 
assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do 
preço.  
 
 8.4 - O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, 
obtida com base nas disposições dos subitens 8.1 e 8.2, ou, na falta desta, com 
base na classificação de que trata o subitem 8.1, com vistas à redução do preço.  
 
 8.5 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade 
do menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 
 
 8.6 - 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.  
 
 8.7 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope 
nº 2, contendo os documentos de habilitação de seu autor.  
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 8.8 - 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.  

 
 8.9 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados 
aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo 
impossibilidade devidamente justificada. 
 
 8.10 - 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. 
 
  
 8.11 - Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas 
condições supra citada deste item 8 deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob 
pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das 
sanções cabíveis.  
 
 8.12 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no 
subitem 6.1.4 do item 6, o Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao Cadastro 
Geral de Fornecedores do Estado de São Paulo (e-CADFOR).  
 
 8.13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste 
Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  
 
 8.14 - 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.  
 
 9 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
 9.1 - 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. 
 
 9.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da(s) licitante(s) 
importará: a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame 
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pelo Pregoeiro à(s) licitante(s) vencedora(s) e o encaminhamento do processo à 
autoridade competente para a homologação.  
 
 9.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.  
 
 9.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, 
a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à(s) licitante(s) 
vencedora(s) e homologará o procedimento.  
 
  9.4.1 – A partir do ato de homologação será fixado o inicio do prazo 
de convocação da proponente adjudicatário para Assinar o Contrato, respeitada a 
validade de sua proposta. 
 
 9.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a 
invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
  
 9.6 – O contrato será feito pelo menor valor global da proposta. 
 
 10 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO 
OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
 10.1 – O veículo será entregue mediante solicitação (escrita e devidamente 
assinada) do Diretor de Saúde, ou a quem este indicar. 
 
  10.1.1 – A entrega, será feita nos endereço contido no anexo deste 
edital. 
 

10.2 - O prazo para entrega do veículo será de no máximo 30 (trinta) dias 
úteis a contar da data da solicitação. 

 
 10.3 - Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade 
contratada, dentro dos limites legais, a critério do Contratante, estima-se em 01 (um) 
ano contado da data da assinatura do contrato, o prazo para entrega total do objeto 
licitado. 
 
 10.4 - Correrão por conta do fornecedor todas as despesas, seguros, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria 
aquisição dos produtos. 
 
 
 11 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
 11.1 - O item(ns) objeto da presente licitação, serão entregues em perfeitas 
condições de uso, nos exatos termos das contratações levadas a efeito durante a 
vigência da ATA, sem qualquer despesa adicional. 
11.2 – Os Produtos entregues deverão ser de qualidade comprovada, na mais 
perfeita situação de higiene, acondicionados adequadamente e sujeitos à inspeção. 
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11.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 
a. se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, 

determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição, o FORNECEDOR 
deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, contadas a partir 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, o 
FORNECEDOR deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação do Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte 
e quatro) horas, contados a partir da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

11.4 – Em caso de não aceitação do item objeto deste pregão, fica ao 
FORNECEDOR obrigada a retirá-lo e a substituí-lo no prazo de 24 horas, contados 
da notificação a ser expedida pela CONTRATANTE, ou imediatamente sob pena de 
incidência nas sanções capituladas no presente instrumento convocatório.  
 
 12 - DA FORMA DE PAGAMENTO  
 
 12.1 – Os veiculos ofertados pelo Contratado terão seu pagamento efetuado 
em até 30 (trinta) dias após o recebimento do documento fiscal (N.F). Que deverá 
constar o número da agência e conta corrente do fornecedor para que seja efetuado 
o deposito bancário, alem do número do presente edital. Os veículos contarão cada 
um com Nota Fiscal Eletronica, emitida para a Administração. 
 
 
13 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
02.07 SAÚDE 
02.07.02 Fundo Municipal de saúde 
4.4.90.52 – Equip. e Mat. Permanente 
 
 
  
 14 - DA CONTRATAÇÃO  
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 14.1 – Os Itens - objetos deste Pregão serão fixados no contrato consoante 
às regras próprias do Sistema. Não sendo assinado o contrato, poderá o órgão 
licitante convocar a outra proponente classificada, ao preço do primeiro, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital e no Art. 7º Da Lei Federal n.º 
10.520/2002, observada a ampla defesa e o contraditório. 
 14.2. A proponente adjudicatária deverá comparecer para assinatura do 
contrato de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
convocação expedida pelo Departamento de Licitações, sito na Avenida Adélia 
Caleffi Gerbi, 15 – Estiva Velha – Estiva Gerbi/SP. 
 14.3. A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de 
comunicação que comprove a data do correspondente recebimento, ou ainda, não 
sendo possível a comprovação da data do recebimento, a comunicação se dará por 
meio de Publicação no Diário Oficial do Estado e também em jornal de grande 
circulação. 
 14.4. O Prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado, aceito pela Administração Municipal. Não havendo decisão, a assinatura 
do contrato deverá ser formalizada até o 5º (quinto) dia útil, contado da data da 
convocação. 
 14.5. Para assinatura do contrato, a Administração Municipal poderá verificar, 
por meio da Internet, a regularidade coma a Seguridade Social (INSS), Fundo de 
Garantia por tempo de Serviço (FGTS) ou Situação de Regularidade do 
Empregador, Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional. 
 14.6. Também para assinatura do contrato e para o(s) contrato(s) dela 
decorrente ou para retirada/recebimento da(s) Nota(s) de Empenho, a proponente 
adjudicatária deverá indicar o representante legal ou procurador constituído para 
tanto, acompanhado dos documentos correspondentes. 
 
 14.7. A recusa injustificada de assinar o contrato ou aceitar/retirar os 
instrumentos equivalentes dela decorrentes, observado o prazo estabelecido, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida por parte do proponente 
adjudicatário, sujeitando-se as sanções previstas no item 15 e subitem. 
 14.8. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura. 
  
 15 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 15.1 Ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura de Estiva Gerbi 
pelos prazos abaixo previstos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição: 
 a) não assinar o contrato ou as contratações dela decorrente (inclusive 
retirada da Nota de Empenho ou Documento equivalente), sem motivo justo e aceito 
ou deixar de manter a proposta ou lance no prazo de validade: Impedimento de 
contratar com a Administração por 02 (dois) anos; 
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 b) deixar de entregar documento de habilitação exigido para o certame: 
Impedimento de contratar com a Administração por 03 (três) anos; 
 c) apresentar documentação falsa exigida para o certame, fraudar na 
execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: 
Impedimento de contratar com a Administração por 05 (cinco) anos; 
 15.2 A aplicação da penalidade capitulada no subitem não impossibilitará a 
incidência das demais cominações legais contempladas na Lei 8.666/93, 
especialmente: 
 a) Multa de 0,33 % do valor de cada contratação, por dia de atraso na entrega 
do produto ou não substituição caso estes não sejam recebidos, em caráter 
definitivo em razão de não atender a qualidade do produto; 
 b) No caso de não entregar o objeto, ficará caracterizado o descumprimento 
total da obrigação assumida, ficando a Adjudicatária sujeita a multa de 10% (dez por 
cento) calculada sobre o seu valor global. 
 15.3 Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas as 
proponentes ficarão sujeitas, ainda, à composição das perdas e danos causados à 
Administração e decorrente de sua inadimplência, bem como arcarão com a 
correspondente diferença de preços verificada na nova contração, na hipótese das 
proponentes classificadas não aceitarem a contratação pelos mesmos preços e 
prazos fixados pela inadimplente. 
 15.4 Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. 
 15.5 A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não 
impossibilitará a incidência das demais cominações legais contempladas na Lei 
8.666/93. 
 16 - DA GARANTIA CONTRATUAL  
 
 16.1 - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante 
desta licitação.  
  
 17 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 17.1 – Homologado o resultado desta licitação, A CONTRATANTE, 
respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem 
registrados, convocará o licitante vencedor para assinatura do contrato que, após 
cumprido os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento. 
 
 17.1.1 – Os Preços e a indicação dos respectivos fornecedores (licitantes 
vencedores) serão divulgados pelo Diário Oficial do Estado, Jornal de Circulação 
Regional e no site oficial do município www.estivagerbi.sp.gov.brficarão 
disponibilizados durante a vigência do contrato. 
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 17.2 - É obrigatória a assinatura do contrato pelas partes envolvidas, 
aplicando-se em caso de descumprimento, as sanções previstas neste Edital, sem 
prejuízo das demais cominações legais cabíveis;  
  
 18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
  
 18.1 - 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. 
18.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas, observado o disposto no artigo 9°, inciso X, da Resolução CEGP-
10/2002, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 
18.3 - Recusas ou impossibilidades de assinatura devem ser registradas 
expressamente na própria ata. 
18.4- Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão 
e as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelos licitantes 
presentes. 
 
18.5 - O resultado do presente certame será divulgado no DOE, no Jornal de 
Circulação Local e ou Regional e no site do município www.estivagerbi.sp.gov.br.  
 
18.6 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão 
publicados no DOE, no Jornal de Circulação Local e ou Regional e no site do 
município www.estivagerbi.sp.gov.br.  
18.7 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes 
ficarão à disposição para retirada no Departamento de Administração e Negócios 
Jurídicos da Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi após a assinatura do contrato, 
durante 05 (cinco) dias após a publicação da mesma, findos os quais serão 
destruídos. 
18.8 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar disposições deste Edital. 
18.9 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no 
prazo de até 1 (um) dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas. 
18.10 - Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a 
realização do certame. 
18.11 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
 
 18.12 - Integram o presente Edital: 



              PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 
ESTADO DE SÃO PAULO  

Avenida Adélia Caleffi Gerbi, Nº 15 – Estiva Velha - Estiva Gerbi/SP – Fone (019) 3868-1111 

   
  Anexo I – Folheto Descritivo 
  Anexo II – Minuta de Credenciamento 
  Anexo III – Minuta de Habilitação Prévia 
  Anexo IV – Modelo de Proposta 
  Anexo V – Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do 
Trabalho 
  Anexo VI – Declaração de ME ou EPP 
  Anexo VII - Minuta do Contrato 
   
   18.13 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da 
licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da 
Comarca de Mogi Guaçu do Estado de São Paulo.  
 
 
 

Estiva Gerbi, 25 de junho de 2018 
 
 
CLAUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIEGUES 
Prefeita Municipal 
 
 
ROGÉRIO BASSANI 
Pregoeiro 
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ANEXO I  - Folheto Descritivo 
 

 
  
- O transporte e a entrega do veículo no local designado será de responsabilidade 
exclusiva da empresa vencedora, sem qualquer custo adicional possa ser incluído 
posteriormente. 
- 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, sem limite de quilometragem, a 
contar da data do recebimento do objeto. 
 
Local de Entrega 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 
Av Adelia Caleffi Gerbi, N 15 – Bairro Estiva Velha – Estiva Gerbi/SP 
 
 

AMBULÂNCIA Empresas 
        

Item Qtd Unid Objeto 

1 1 Unid 

Veículo furgão original de fábrica, 2018/2019, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. Não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. Total mínimo 4.740 mm; Comp. Mín. do salão de atendendo 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado com todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construído em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir duas tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no mínimo 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED; A iluminação ext. deverá conter com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com freq. mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de  3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mínimo 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré regulada / 3,5 a 4,0 kgf/cm 2 e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ 02 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizados pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sistema do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 26.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de comp., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre: deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de sorodeslizável, devendo possuir 02 ganchos para cada frascos de soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Armário: Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedira abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros; Bem como, as marcas do Governo Federal. 
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ANEXO II – MINUTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 
 
Pregão :  _________  
Processo :  _________  
Objeto :  _________  
 
 
A ________(nome do licitante)_________, por seu representante legal (doc.anexo), 
inscrita no CNPJ sob nº ______________, com sede _____________ credencia 
como seu representante o(a) Sr.(a)________(nome e qualificação)_________, para 
participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para 
formulação de propostas, e a prática de todos os demais atos inerentes ao pregão, 
na sessão única de julgamento, nos termos do artigo 4º da Lei 10.520/2002. 
 
 
 
Data _______________ 
 
 
 
___________________________________ 
(nome do licitante e representante legal) 
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ANEXO III – MINUTA DE HABILITAÇÃO PRÉVIA 
 
 
Pregão :  _________  
Processo :  _________  
Objeto :  _________  
 
 
 
 A ________(nome do licitante)_________, por seu representante 
legal (doc.anexo), inscrita no CNPJ sob nº ______________, com sede 
_____________ nos termos do artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2002, declara para os 
devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
estabelecidos nas cláusulas do edital em epígrafe. 
 
 Sendo expressão da verdade, subscrevo-me. 
 
 
Data ________________________________ 
 
 
 
 
___________________________________ 
(nome do licitante e representante legal) 
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ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA 
 
 
Nome da Empresa: _____________________________________  nº Pág.___ 
 
CNPJ:  _________________________________________  
 
Processo nº ____/_____ 
 
Pregão nº ____/____ 
 
Descrição do Objeto: ___________________________________  
 

ITEM DESCRIÇÃO FABRIC QTDE. UNID PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

01 11111 XXXXX 000 ZZZZ 0,00 0,00 
02 22222 SSSSSS 000 YYY 0,00 0,00 
       

TOTAL GLOBAL R$ _____0,00 
 
Prazo de validade da proposta _______dias. 
Condições de Pagamento _____________ 
Prazo de entrega ____________________ 
 

Estiva Gerbi - SP,__ de _________de 20__. 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Assinatura 

Nome 
Cargo 

Carimbo da Empresa 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O 
MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 
 
 
 
Eu, (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), 
interessada em participar no processo licitatório, na Modalidade Pregão (presencial) 
nº ___/___, da Prefeitura do Município de Estiva Gerbi/SP, declaro sob as penas da 
lei que a (nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o 
Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, 
do artigo 7º, da Constituição Federal. 
 
 
 
 
 
Local e Data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome, RG e Assinatura do representante legal. 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Declaro, sob a pena da Lei, sem prejuízo das sansões e multas 
previstas neste ato convocatório, que a empresa _____________________, CNPJ 
nº ____________, é Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, 
cujo os termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o 
direito de preferência como critério de desenpate no procedimento licitatório do 
pregão presencial nº ____/____, realizado pela Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi 
– SP. 
 
 
 
 
 
 
 
Estiva Gerbi, ___ de _____de 20__ 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do representante legal. 
RG.: 
Nome: 
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ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº ____ 
 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE  ___________ FIRMADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI E A EMPRESA ____________ 
 
 A Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 67.168.856/0001-41, com sede na 
Avenida Adélia caleffi Gerbi, 15 – Estiva Velha – Estiva Gerbi/SP, neste ato 
representada pela Prefeita Municipal, a Senhora CLÁUDIA BOTELHO DE 
OLIVEIRA DIEGUES, brasileira, portadora do RG/SP nº 21.121.926-5, inscrita no 
CPF/MF sob o nº 168.379.038-37 e a Empresa ______________, situada 
_________________________________, neste ato representa da pelo 
Sr(a)______________, Doc._______, aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, pactuam no presente Contrato, cuja celebração foi autorizada em 
razão de determinação de despacho nos autos do Processo Licitatório – Pregão 
Presencial nº ____ – que é regida pela Lei 10.520/2002, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666 de 21 
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie, atendendo as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
 
 1.1 O presente contrato tem por objeto o fornecimento _________ , 
para o Departamento de _______ do Município, durante o período de 12 (doze) 
meses, em acordo com o edital completo. 
 
CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 
 
 2.1 – O valor global do presente contrato é de R$ ____________ 
(___________), assim distribuídos por item conforme ANEXO I, que faz parte 
integrante deste contrato, que onerará o orçamento vigente. 
  
 2.2 – Os preços propostos poderão ser objeto de repactuação entre 
as partes, com base na adequação aos novos preços de mercado, limitado ao menor 
preço por item, praticado no mercado, devendo a CONTRATADA justificar e 
comprovar os reajustes praticados, respeitadas as disposições vigente. 
 
CLAUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
 3.1 – As despesas decorrentes da execução do presente contrato, 
correrão por conta dos recursos disponíveis, constantes das dotações 
orçamentárias de conformidade com o item 13 do edital, consignados no orçamento 
vigente. 
 
CLAUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS: 
 
 4.1 – A forma de fornecimento dos produtos será de conformidade 
com os itens 10 e 11 do edital completo. 
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CLAUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
 5.1 – O contrato terá vigência de 12 (doze) meses 
 
CLAUSULA SEXTA – DOS IMPOSTOS 
 
 6.1 – Os tributos e demais encargos decorrentes da execução do 
presente contrato por parte da Contratada, será de exclusiva responsabilidade desta 
quanto aos recolhimentos, bem assim todos e quaisquer encargos relativos a 
funcionários por ela contratados para execução deste contrato. 
 
CLAUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 
 
  7.1 – Os veículos fornecidos, terão pagamento estipulados em até 30 
(trinta) dias a contar da data de entrega dos mesmos. 
 
CLAUSULA OITAVA: 
 
 8.1 – O ajuste será de conformidade com a legislação federal e no 
caso de aumento ou reduções dos preços dos produtos serão adotados os critérios 
do governo federal com as devidas planilhas de custos. 
 
CLAUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 
 9.1 – As penalidades serão de acordo com o Edital completo. 
 
CLAUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO: 
 
 10.1 – A Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi/SP, poderá rescindir de 
pleno direito o contrato, independentemente de aviso, notificação, ou interpelação 
judicial ou extrajudicial, sem que assista à contratada qualquer direito à indenização 
nos seguintes casos: 
  

a) liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, protestos, 
concurso de credores, cisões ou fusões; 
 

b) caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de 
transação, tais como transferência, cauções ou outras, sem 
autorização prévia da Prefeitura Municipal de Estiva 
Gerbi/SP. 

 
c) paralisação ou atraso do fornecimento dos produtos 

adquiridos; 
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 10.2 – A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, 
relativamente ao objeto da licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado deste contrato, conforme estabelece o artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 
8.666/93 e posteriores alterações. 
 
 10.3 – Se a Prefeitura Municipal, tiver que ingressar em juízo em 
conseqüência deste contrato, a contratada, sem prejuízo de indenização e das 
sanções cabíveis, pagará a primeira, a titulo de honorário advocatícios, a 
importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa. 
 
 10.4 – Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem 
transcritos o Edital e seus anexos. 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: 
 
 11.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, 
com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas deste contrato, cabendo a parte vencida arcar com os 
pagamentos das custas processuais e demais cominações legais. 
 
Estiva Gerbi......de........de 2018 
 
 
 
 
CONTRATANTE 
MUNICÍPIO DE ESTIVA GERBI 
 
 
CONTRATADO 
EMPRESA........................................ 
 
 
 
TESTEMUNHA      TESTEMUNHA 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 
CONTRATADA: ___________________________ 
CONTRATO N° ________ , Proc. ___, Pregão Presencial n°: _____ 
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, iniciando-se, a partir de então, a 
contagem dos prazos processuais. 
 

Estiva Gerbi, _______________________________________ 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI  
 
 
Cláudia Botelho de Oliveira Diegues 
Prefeita Municipal 
 
 
 
 
CONTRATADA _________________________________________  
 
CONTRATADA 
RG.                           CPF   
Representante 
 
 
 
 
 
 
 


