
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2021 

PROCESSO INTERNO Nº 2546/2021 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, POR CHAMANDA, POR AMBULÂNCIA DE 
SUPORTE AVANÇADO, COM MOTORISTA E EQUIPE ESPECIALIZADA, DOTADA DE ACESSÓRIOS 
NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA VIDA E EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO II, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ torna público que se acha aberta a 

licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 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, alterada pelas Leis Complementares 147, de 07 de agosto de 2014 e 

155, de 27 de outubro de 2016; no que couber Lei Orgânica do Município, Lei Municipal nº 3.293, de 05 de 

dezembro de 2007, Decreto Municipal nº 3.089 de 07 de dezembro de 2005 e Decreto Municipal nº 4.352 

de 18 de abril de 2013.  

 

Em quaisquer das menções às Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02, ou outras Leis Federais, Estaduais, e do 

Município de Tremembé, entende-se, neste instrumento convocatório, que estão implícitas todas as 

alterações e regulamentações em vigor dessas mesmas leis, independente de expressa citação neste 

sentido, quando da indicação do texto legal. 

 

O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL tem como objetivo manter na 

entidade o registro de propostas vantajosas e, segundo sua conveniência, promover as contratações dos 

licitantes vencedores do pregão. 

 

A entidade licitante, não se obriga a contratar dos licitantes vencedores, podendo realizar licitação 

específica para a compra ou contratação de um ou mais itens, hipóteses em que, em igualdade de 

condições, o beneficiário do registro terá sempre preferência. 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

DATA DA REALIZAÇÃO: 20 DE MAIO DE 2021.  

 

HORÁRIO DE INÍCIO: 14:00 HORAS.  

 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de Sessões da Secretaria Municipal de Administração, localizada 

no piso superior do Paço Municipal, localizado na Rua 7 de Setembro n.º 701, Centro, Tremembé, CEP 

12.120-000. A sessão será conduzida pelo (a) Pregoeiro (a), com o auxílio da Equipe de Apoio, designados 

em Portaria constante do Processo em epígrafe. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de 

habilitação serão recebidos na sessão de processamento logo após o credenciamento das empresas 

interessadas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCLARECIMENTOS: Departamento de licitações e contratos da Prefeitura Municipal da Estância Turística 

de Tremembé, no endereço especificado para realização da sessão, e-mail:  

licitacoes.educacao@tremembe.sp.gov.br  

As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste instrumento convocatório. 

 

INTEGRAM ESTE EDITAL OS ANEXOS: 

ANEXO I – CREDENCIAMENTO; 
ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

ANEXO IV – PROPOSTA COMERCIAL; 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO; 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO  

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI ENTRE SEUS PROPRIETÁRIOS, SERVIDOR OU DIRIGENTE OU 

ENTIDADE CONTRATANTE RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO; 

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 

ANEXO IX – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 

ANEXO X – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO. 

 

1- DA CONSIDERAÇÃO INICIAL 

 

1.1. Trata-se de certame licitatório para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 

PACIENTES, POR CHAMANDA, POR AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO, COM MOTORISTA E EQUIPE 

ESPECIALIZADA, DOTADA DE ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA VIDA E EQUIPAMENTOS DE 

SALVAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO II, PELO PERÍODO DE 12 

(DOZE) MESES. 

 1.2 - A estimativa de contratação serve apenas como referência, e não vincula, em hipótese 

alguma, o consumo efetivo a ser realizado pela Contratante. 

 

2- DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Pregão empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto desta 

licitação que atenderem às exigências de habilitação, em atividade econômica compatível com o seu objeto; 

2.2. Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93, estão impedidos de 
participar de qualquer fase do presente processo os interessados que se enquadrarem em uma ou mais das 
seguintes condições: 

2.2.1. Organizações Sociais; 
2.2.2. Empresas que estejam constituídos sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua 

forma de constituição;  
2.2.3. Empresas que se apresentarem sob a forma de cooperativa para intermediação de 

mão de obra; 
2.2.4. Empresas que se encontrem em regime de recuperação judicial ou em processo de 

falência, sob concurso de credores, dissolução ou liquidação, exceto empresa em recuperação judicial, 
desde que amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a 
interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da 
Lei 8.666/93 e da Súmula 50 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

2.2.5. Empresas estrangeiras que não funcionem no País. 

2.2.6. Estiverem suspensas para licitar e contratar com o Município da Estância Turística 

de Tremembé. 
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2.2.7. Impedidas e suspensas de licitar e/ou contratar com órgãos da Administração, nos 

termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº 

10.520/02 e da Súmula nº 51 deste Tribunal de Contas. 

2.2.8. Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas. 
2.2.9. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei Federal nº 9.605/98. 

  2.2.10. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 

2.3. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante no presente 

certame. 

2.4. Cada licitante apresentará uma só proposta, de acordo com as exigências deste Edital. 

2.5. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 

proposta, independente do resultado do procedimento licitatório. 

              2.6. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste Edital. 

 

3 - DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que se segue: 

 3.1.1. Quanto aos representantes: 

a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), 

instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o 

ato constitutivo registrado no Cartório de 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, instrumento público de procuração ou instrumento 

particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos 

para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador 

deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem “a”; 

c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se 

exibindo documento oficial que contenha foto; 

d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que 

presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, 

ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de 

interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na 

proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor 

preço. 

e) Encerrada a fase de credenciamento pelo (a) Pregoeiro(a), não serão admitidos 

credenciamentos de eventuais licitantes retardatários. 

f) Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que 

cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado. 

g) Apresenta-se, na forma de ANEXO I, modelo de credencial que, facultativamente, 
poderá ser utilizada pela proponente. 

3.1.2. Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: 

 Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de 

qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no 

Anexo III deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº. 1 (Proposta) e nº. 2 (Habilitação); 

 3.1.3. Quanto às microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas: 

 Declaração de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor 

individual visando o exercício da preferência previsto no art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VIII deste Edital, e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

apresentada FORA dos Envelopes nº. 1 (Proposta) e nº. 2 (Habilitação). 

 

4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 

envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

Pregão Presencial nº 047/2021 

Denominação da empresa: 

CNPJ: 

 

 

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Pregão Presencial nº 047/2021 

Denominação da empresa: 

CNPJ: 

 

5 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA: 

5.1. A proposta deverá ser elaborada de acordo com as exigências pertinentes desta licitação, e 

apresentada em uma via, em papel com identificação da licitante, impressa, em língua portuguesa, salvo 

quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, borrões e 

entrelinhas, sem cotações alternativas, devidamente datada e assinada pelo representante legal da 

proponente. 

5.2. Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na 

apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de 

reembolsos e indenizações de qualquer natureza. 

5.3. A proposta deverá conter:  

 a) razão social, CNPJ, número do Edital do Pregão, dia da abertura, endereço completo, 

número do telefone, e-mail institucional e pessoal dos sócios, bem como os dados pessoais da pessoa 

habilitada para assinar o respectivo Termo ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 

 b) declaração expressa sobre a inclusão nos preços propostos de todas as despesas 

relacionadas ao serviço, tais como: impostos, taxas, seguros, descontos, frete, bem como quaisquer outras 

despesas, incidentes sobre o serviço, se houver, não estando embutidos encargos financeiros agregados ao 

seu valor econômico, estando, portanto, ofertado preço à vista; 

 c) prazo de validade da proposta, no mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação;  

 d) se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será 

considerada válida por 60 (sessenta) dias, independentemente de qualquer outra manifestação; 

5.4. Não serão consideradas propostas com ofertas de vantagens não previstas neste Edital, nem 

preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes, sendo consideradas nulas e sem nenhum 

efeito as inserções às propostas não exigidas pelo presente Edital.  

5.5. Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao Processo pelo seu prazo de validade, não 

sendo permitida sua retirada ou a desistência por parte do proponente. 

5.6. Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se sujeitando às 

cláusulas e condições do presente Edital e seus anexos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. A licitante somente poderá retirar sua proposta, mediante requerimento escrito ao Pregoeiro, 

antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  

5.8. A omissão de qualquer despesa necessária a perfeita execução dos serviços será interpretada 

como não existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das 

propostas.  

 

6 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”:  

6.1. O envelope “Documentos para Habilitação” deverá conter os documentos a seguir 

relacionados os quais dizem respeito a:  

  

 6.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA  

  a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;  

  b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;  

  c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de 

sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b” deste subitem; 

  d) Ato Constitutivo atualizado e registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  

  e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 

quando a atividade assim o exigir;  

  f) Os documentos relacionados nas alíneas “a” e “b” do subitem 6.1.1 não precisarão 

constar do envelope “Documentos para Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento 

neste Pregão.  

 

 6.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

  a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), com situação 

cadastral atualizada. 

  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 perante a Fazenda Municipal, mediante apresentação da 

certidão de Regularidade Municipal Mobiliária (notadamente o Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza – ISSQN) relativos ao domicílio ou à sede do proponente. O proponente com filial no município de 

Tremembé deverá apresentar a certidão relativa a esta filial para atendimento do item. 

  d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (de acordo com a Resolução 

conjunta SF/PGE nº 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 inequivocamente que as mesmas não 

possuem débito de origem fiscal para com o Estado.  

  f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos aos Tributos 

Federais, Dívida Ativa da União e INSS. 

  g) Prova de regularidade perante o FGTS, através de certidão em vigor expedida pela Caixa 

Econômica Federal, demonstrando situação regular quanto aos recolhimentos (Lei Federal 8.036/90). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  h) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexistência de débitos inadimplidos ou Certidão Positiva de 

Débitos Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT (Lei 12.440 de 07/07/2011).  

i) Serão também aceitas, para as letras c, d, f, g e h, certidões positivas com efeitos de 

negativa ou certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente 

garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

 6.1.3. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Lei 

Complementar nº 123 de 14/12/2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 

Porte):  

  a) no caso específico de Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), deverá 

ser apresentada declaração informando que no decorrer do último mês não houve o desenquadramento de 

sua condição, não tendo a mesma incorrido em nenhuma das situações previstas no art. 3º, § 4º, incisos I a 

X e § 6º da Lei Complementar 123 de 14/12/2006 (Anexo VIII);  

  b) a falta de apresentação da declaração especificada acima não inabilitará a licitante, 

entretanto a mesma não fará jus ao tratamento diferenciado previsto na respectiva Lei Complementar;  

  c) caso as propostas apresentadas por ME ou EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores à proposta de menor preço, lhes será assegurada preferência de contratação, situação 

denominada de empate;  

  d) a ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no 

prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;  

  e) em caso de ME ou EPP apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame, o objeto será adjudicado a seu favor (LC 123/06, artigo 45, I);  

  f) em não ocorrendo a contratação da ME ou EPP mais bem classificada, serão convocadas 

as remanescentes que porventura se enquadrem na Lei Complementar 123/06, na ordem classificatória 

para o exercício do mesmo direito (art. 45, II);  

  g) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME (s) ou EPP (s) no intervalo 

de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta (art. 45, III);  

  h) na hipótese da não contratação, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 

originalmente vencedora do certame (art. 45, § 2º);  

 

 6.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

  a) Certidão negativa de falência, concordata ou recuperações judiciais e extrajudiciais 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, datada de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à 
data de apresentação (documento a ser confirmado on-line, junto ao órgão emitente que disponibilize esse 
serviço). 

                b) Para empresas em processo de recuperação judicial, deverá apresentar o Plano de 

Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos 

os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos neste edital, em atendimento à Súmula n° 

50 do TCESP. 

 6.1.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

  a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de no mínimo 01 

(um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  b) Cada atestado deve conter: I) Nome empresarial e dados de identificação da instituição 

emitente (CNPJ, endereço, telefone, e-mail); II) Local e data de emissão; III) Nome, cargo e assinatura do 

responsável pela veracidade das informações. 

 c) Atestado(s) expedido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado em nome da 

empresa, comprovando a execução dos serviços, com no mínimo 50% (cinqüenta por cento) do total do 

objeto da presente licitação. 

   

 6.1.6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 

 a) Declaração do licitante, de inexistência de fatos impeditivos para a habilitação da 

licitante, no presente certame, conforme o ANEXO V deste Edital. 

         b) Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme 

contido no ANEXO VI deste Edital; 

  c) Declaração de que não possui entre seus proprietários, servidor ou dirigente ou entidade 

contratante responsável pela licitação, conforme ANEXO VII; 

          d) Declaração que sendo vencedora apresentará os seguintes documentos, conforme 

constante nos itens 68 e 6.9 do termo de referência: 6.8. 

1) Certificado de Vistoria Veicular vigente, expedido pela Vigilância Sanitária da Secretaria 

de Estado da Saúde ou, quando for o caso, pela Vigilância Sanitária Municipal do Órgão 

competente do Município sede e/ou do Estado; 

2) Comprovação da existência de, no mínimo 03 (duas) ambulâncias tipo “D” com tripulação 

24hs, com 3 profissionais, sendo um motorista, um enfermeiro e um médico de acordo com 

a Portaria n° 2048/2002- GM de 5 de novembro de 2002 do Ministério da Saúde.  

6.2 – DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO  

 6.2.1. A documentação exigida poderá ser apresentada no original, por qualquer processo 

de cópia autenticada por Cartório competente ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou através de 

impresso informatizado obtido via “Internet”, com data de expedição não anterior a 60 (sessenta) dias da 

data do encerramento da licitação, se outro prazo de validade não constar dos documentos.  

 6.2.2. Não serão aceitas cópias ilegíveis, que não ofereçam condições de leitura das 

informações nelas contidas por parte do Pregoeiro, bem como, cópias em papel termo-sensível (papel de 

fax), cujo impresso pode se extinguir no processo.  

 6.2.3. As autenticações poderão também ser efetuadas pelo Pregoeiro ou membro da 

Equipe de Apoio, nos termos do artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, no ato da abertura do 

envelope respectivo, desde que referidas cópias se façam acompanhar dos documentos originais, sendo 

esses últimos devolvidos, após a autenticação requerida, ao representante legal presente.  

 6.2.4.  As ME(s) OU EPP(s), por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar 

toda a documentação exigida para fins de comprovação da habilitação, mesmo que esta apresente alguma 

restrição.  

  a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e 

empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, assim considerado 

o momento imediatamente posterior à fase de habilitação, prorrogáveis por igual período, a critério desta 

Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

  b) A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002 e alterações, sendo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para contratação ou para revogar a licitação.  

 

7 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO:  

7.1. No local, data e horário constantes do preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 

Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, encerrando-se 

quando todos os participantes declinarem da formulação de lances.  

7.2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 

atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido neste Edital e, em envelopes 

separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.  

7.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará o atendimento das condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:  

a) cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixadas no Edital;  

b) que apresentem preço ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  

 7.3.1. No tocante aos preços, as propostas serão julgadas pelo critério de “MENOR PREÇO 

GLOBAL”, nos termos do art. 45, § 1º, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, nos termos descritos 

no ANEXO II.  

7.4. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios:  

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela;  

b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três) e; no caso de 

empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 

licitantes.  

7.5. O Pregoeiro convidará, individualmente, os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma sequencial, 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.  

 7.5.1. 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. 

7.6. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 

de menor preço, observada a redução indicada de no mínimo R$ 10,00 (dez reais) entre os lances.  

7.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes declinarem da 

formulação de lances.  

 7.7.1. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades da legislação aplicável.  

7.8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas 

nos lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.  

7.9. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço.  

7.10. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito.  

7.11. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão competente, que será 

juntada aos autos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.12. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor. 

7.13. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão 

ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 

mediante:  

a) substituição e apresentação de documentos; ou 

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

 7.13.1. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.  

 7.13.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 

documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

7.14. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame.  

7.15. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o 

Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 

que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o 

material definido no objeto deste Edital. 

  

8 – DAS IMPUGNAÇÕES E/OU PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL:  

8.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.  

8.2. Caberá a autoridade superior competente decidir sobre a petição.  

8.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

8.4. Os esclarecimentos poderão ser efetivados via e-mail 

licitacoes.educacao@tremembe.sp.gov.br 

8.5. No caso de impugnação, estas deverão ser protocoladas no Setor de Protocolo, localizado no 

piso inferior do Paço Municipal, na Rua Sete de Setembro, 701, Centro, no horário das 08:00 às 12:00 e das 

13:00 às 17:00 horas, dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá nos termos da lei.  

 

9 – DO RECURSO:  

9.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, sob pena de preclusão, nos termos do art. 4º, inciso XX da Lei Federal nº 

10.520/2002.  

9.2. O prazo para o recurso será de 03 (três) dias úteis, com a apresentação de memoriais, ficando 

as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

9.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.  

9.4. As razões recursais deverão ser endereçadas ao Pregoeiro (a), protocoladas no setor de 

protocolo localizado no piso inferior do Paço Municipal, na Rua Sete de Setembro, 701, Centro, no horário 

das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, devidamente assinadas por seus representantes.  

 9.4.1. Não protocolando na forma definida, o Pregoeiro não apreciará o teor dos citados 

memoriais.  

9.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

mailto:licitacoes.educacao@tremembe.sp.gov.br


 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6. O processo permanecerá com vista franqueada aos interessados na sala do Departamento de 

Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Tremembé, localizado no piso superior do Paço Municipal, 

na Rua 7 de Setembro nº. 701 – Centro – Tremembé - CEP 12.120-000. 

9.7. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante na sessão importará a preclusão do 

direito de recurso e o pregoeiro poderá adjudicar o objeto do certame ao licitante vencedor, encaminhando 

posteriormente o processo para homologação pelo Sr. Prefeito Municipal da Estância turística de 

Tremembé. 

 

10 – DAS CONDIÇÕES DE ASSINATURA E DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. Para atendimento ao objeto desse certame licitatório será firmada Ata de Registro de Preços 

com as empresas vencedoras, em conformidade com a minuta apresentada na forma de ANEXO X, sendo 

os adjudicatários chamados via telefone ou por e-mail a celebrá-la em até 03 (três) dias úteis, contados do 

recebimento do chamamento, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no artigo 81 da Lei Federal 8.666/93.  

10.2. No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços será exigida a comprovação das condições 

de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pela licitante durante a vigência da 

mesma. 

10.3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de no máximo 12 (doze) meses, improrrogáveis, 

contados de sua respectiva publicação. 

10.4. Consoante o que dispõe o artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93, a Autorização de 

Fornecimento tem força de contrato, ficando dispensadas as partes da formalização de contrato específico. 

10.5.  O acompanhamento da execução da(s) respectiva(s) Ata(s) de Registro de Preços deverá 

ser fiscalizada por servidor ou servidores, designado(s) formalmente pela Secretaria de Saúde, nos 

termos do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar o fornecimento dos itens registrados. 

 

11 – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO:  

11.1. O preço proposto será o apresentado na proposta da licitante vencedora.  

  11.1.1. Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis durante todo o período 

de vigência da Ata de Registro de Preços. 

11.2. O pagamento será efetivado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da respectiva nota 

fiscal referente ao serviço prestado, com indicação do número do empenho, devidamente conferida e 

aprovada pelo Setor Competente, e, desde que as certidões de regularidade relativa à Seguridade Social 

estejam válidas na data do pagamento. 

 

12 – DAS SANÇÕES:  

 12.1. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de 

Registro de Preços, não retirar a Autorização para Fornecimento; deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o 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; cometer 

fraude fiscal; ou desatender aos prazos constantes deste instrumento convocatório, garantido o direito 

prévio da citação e da ampla defesa, poderá ficar impedido de licitar e contratar com essa Administração, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas enumeradas abaixo e das demais cominações 

legais:  

 12.2. No caso de descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas na Ata de 

Registro de Preços, inclusive em relação às regras sobre a execução dos serviços, previstas no Edital e seus 

Anexos, o Órgão Gerenciador poderá, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e observado o 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

devido processo legal, aplicar ao FORNECEDOR REGISTRADO as seguintes sanções administrativas, segundo 

a gravidade da falta cometida:  

I - Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos;  

II - Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento) a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de 

atraso sobre o valor total dos itens correspondentes às solicitações autorizadas e que tenham relação com a 

mora identificada, até o limite máximo de 15% desse valor. Após 10 (dez) dias de mora, a Administração 

poderá optar pela manutenção da sanção de multa (até seu limite máximo) somada com a sanção de 

rescisão unilateral, com as penalidades daí decorrentes;  

III - Multa compensatória de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor 

total dos itens correspondentes às solicitações autorizadas e que tenham relação com a irregularidade 

apurada, no caso de inadimplemento total da obrigação ou, no caso de inadimplemento parcial, de forma 

proporcional à obrigação inadimplida;  

IV - Impedimento de licitar e contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos;  

V - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;  

VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO 

ressarcir a Administração pelos prejuízos causados. 

 12.3. As sanções previstas na presente Cláusula não afastam eventuais outras sanções ou medidas 

administrativas previstas na legislação aplicável.  

12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao FORNECEDOR, observando-se os procedimentos 

previstos nas Leis nº 8.666/93, e 10.520/02, e, subsidiariamente, o Decreto Municipal nº 4.352/2013. 

12.5. A autoridade competente, quando da aplicação e dosimetria das sanções, levará em 

consideração, na fixação do percentual da sanção aplicável, dentre os limites máximos e mínimos 

abstratamente previstos à hipótese, a gravidade e recorrência da conduta do infrator, a suficiência à 

reprimenda da infração, o oferecimento de risco ao usuário, o dano causado, bem como o caráter 

educativo/pedagógico da pena, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.  

12.6. As sanções decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.  

 12.7. O pagamento dessas multas não exime a adjudicatária da reparação de eventuais danos, 

perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Contratante. 

  12.8. As multas, calculadas como acima, deverão ser recolhidas no prazo de dez dias corridos, a 

contar da data do recebimento da comunicação enviada por esta Administração e poderão, 

alternativamente, ser inscritas em Dívida Ativa para cobrança executiva ou cobradas judicialmente.  

12.9. Em caso de possível atraso na entrega do material, quando for o caso, por fato superveniente 

à vontade da Contratada, esta 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, ou 

seja, por no máximo mais 3 dias úteis.  

 12.10. As decisões relacionadas a multas, penalidades e advertências, bem como, as notificações 

dessas decisões, serão publicadas em Diário Oficial do Município, disponível na página: 

www.tremembe.sp.gov.br e encaminhadas via e-mail para as empresas sancionadas, garantindo o direito 

de ampla defesa, a contar da confirmação de recebimento da decisão. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

 

 13.1. As despesas decorrentes da contratação futura onerarão os seguintes recursos 

orçamentários e financeiros, sem prejuízo da utilização de outras que venham a ser disponibilizadas 

durante a vigência da ata de registro de preços: 

    

11.24.10.302.0112.2259.339039.01.3100000 - Ficha 903 

 

14 – DA PUBLICIDADE: 

14.1. O aviso desta licitação será publicado na Imprensa Oficial do Estado, Sessão dos Municípios e 

Diário Oficial Eletrônico do Município, no endereço eletrônico: http://www.tremembe.sp.gov.br/diario-

oficial. 

14.2. Os demais atos, tais como: julgamento das fases licitatórias (habilitação/inabilitação e 

Julgamento das propostas, conforme aplicável), interposição de eventuais recursos e seus julgamentos e a 

homologação serão publicados no DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ, disponível 

no endereço: http://www.tremembe.sp.gov.br/diario-oficial, conforme dispõe a Lei Municipal n° 4.238, de 

11.02.2016 e, acessoriamente, no sítio internet da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, 

no endereço http://www.tremembe.sp.gov.br, link <licitações>. 

 

15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

15.1. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado 

ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o 

tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem 

prejuízo das demais sanções cabíveis; 

15.2. 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. 

15.3. O (A) Pregoeiro(a), no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente 

formais observados na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 

comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo. 

15.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

15.5. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 

no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

15.6. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos 

autos da licitação e não será devolvida ao proponente;  

15.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do 

Pregoeiro em contrário.  

15.8. A homologação do presente certame será divulgado no Diário Oficial Eletrônico Município de 

Tremembé, no endereço <http://www.tremembe.sp.gov.br/diario-oficial/>. 

  15.9. A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público, decorrentes de 

fato superveniente devidamente comprovado ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício 

ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

http://www.tremembe.sp.gov.br/diario-oficial
http://www.tremembe.sp.gov.br/diario-oficial
http://www.tremembe.sp.gov.br/diario-oficial
http://www.tremembe.sp.gov.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10. Os casos omissos neste Edital,poderão ser resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da 

legislação pertinente. 

15.11. Será eleito o Foro da Comarca de Tremembé, Estado de São Paulo, para dirimir toda e 

qualquer ação decorrente do presente certame, assim como ao cumprimento das obrigações dela 

decorrentes, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

Estância Turística de Tremembé, 07 de maio de 2021. 

 

 

 

 

Clemente Antonio de Lima Neto 

Prefeito Municipal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2021 

PROCESSO INTERNO Nº 2546/2021 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, POR CHAMANDA, POR AMBULÂNCIA DE 
SUPORTE AVANÇADO, COM MOTORISTA E EQUIPE ESPECIALIZADA, DOTADA DE ACESSÓRIOS 
NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA VIDA E EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 
 

ANEXO I – CREDENCIAMENTO 

 
A empresa ___________ sediada na Rua (Av., Al., etc.) _________, cidade ____, estado ____, inscrita no 
CNPJ sob nº ______________, por seu diretor (sócio gerente, proprietário)_________, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº _____________, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº _______________, através da 
presente credencial, constitui, para os fins de representação perante aos procedimentos do Pregão 
Presencial Nº________, ora sendo realizado pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, 
o(a) Sr. (a.) ___________, portador da cédula de identidade (ou outro tipo de documento de identificação) 
RG nº ____________, inscrito no CPF/MF sob nº __________, com amplos poderes para tomar qualquer 
decisão durante todas as fases deste pregão, inclusive apresentar declaração de que a proponente cumpre 
os requisitos de habilitação; apresentar os envelopes proposta de preços e documentos de habilitação em 
nome da outorgante; acordar; discordar; transigir; receber documentos pertencentes à empresa; formular 
verbalmente lances ou ofertas na etapa de lances, bem como fazer nova proposta nos termos da LC 
123/06 alterada pelas Leis Complementares 147/14 e 155/16; desistir verbalmente de formular lances ou 
ofertas na etapa de lance; negociar a redução de preço; manifestar-se imediata e motivadamente sobre a 
intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão; assinar a ata da sessão, prestar todos os 
esclarecimentos solicitados pelo pregoeiro, ou seja, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
em nome da outorgante, inclusive com poderes de decisão, podendo, para tanto, interpor e renunciar a 
recursos ou impugnações, prestar esclarecimentos, receber notificações e intimações, enfim, agindo em 
nome e por conta própria da empresa que representa, com todas as prerrogativas de representante legal, 
para este fim específico, e em nome desta empresa defender seus direitos. 
Estou (amos) ciente (s) de que responderei (emos) em Juízo, ou fora dele, se for o caso, por todos os atos 
que venham a ser praticados por este nosso representante legal. 
 
 

Local, data. 

 
_________________________________________________ 

Representante Legal (Nome RG E CPF) 

CARIMBO EMPRESA 

 
OBS.: 1 - Este credenciamento terá que ser apresentado fora do envelope, e deverá estar acompanhado de 
exemplar devidamente autenticado por Cartório, ou original, de contrato social inicial e suas alterações, ou 
contrato social consolidado atual, tudo devidamente registrado em Cartório ou publicado - conforme o caso; 
ou procuração pública; ou outro documento que comprove ser o subscritor representante legal da empresa, 
documentos estes que ficarão retidos nos autos. 
 
2 - A apresentação e retenção de qualquer documento como acima identificado dispensa a apresentação do 
mesmo documento junto às demais declarações constantes deste certame licitatório. Da mesma forma, a 
apresentação de contrato social como acima identificado, fora dos envelopes, dispensa eventual solicitação 
do mesmo documento contida no corpo do edital. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO  

1.1. O objeto deste Ato Convocatório é a Seleção de Fornecedores para prestação dos serviços de 
Transporte de Pacientes, por chamada, por ambulância de suporte avançado, com motorista e equipe 
especializada, dotada de acessórios necessários à manutenção da vida e equipamentos de salvamento, 
conforme as Especificações Técnicas, que é parte integrante deste Ato Convocatório, para atender à 
demanda da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, pelo período 
de 12 (doze) meses. 

 
1.2. A presente contratação trata-se de serviço comum, cujos padrões de desempenho e qualidade 

podem ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais praticadas no mercado, 
conforme a seguir descritos neste termo.  

 

 
2. JUSTIFICATIVA  

2.1. Considerando que o Pronto Municipal tem seu funcionamento de serviço de atendimento 24 

horas, 07 dias por semana, com a responsabilidade de assegurar a integridade de todos os assistidos neste 

PA, por tempo ininterrupto, atendendo pacientes de baixa, média e alta complexidade (pronto socorro 

adulto e infantil 24h “porta aberta”), sendo referências de acidentes (causas externas) da região e malha 

rodoviária; 

2.2. Considerando que em casos de agravos clínicos, ou intercorrências, ou emergências não 

previstas, faz-se a necessidade de remoção de pacientes para outros centros hospitalares de referência, 

atendimento a politraumatizados e a situação ainda mais agravada pelos pacientes vítimas da Pandemia 

Covid-19;  

2.3. Considerando a necessidade indiscutível do serviço de transporte de pacientes, justifica-se a 
contratação dos serviços com suporte avançado, por chamada/remoção, disponível 24 horas/dia; 

 
2.4. Considerando que o Município não dispõe de leitos hospitalares, que todos os pacientes 

atendidos e necessitados de hospitalização emergencial clínica ou cirúrgica/adulto e infantil são 
referenciados, regulados e transferidos no âmbito de suas gravidades inerentes a cada caso para as redes 
hospitalares pactuadas de nossa região, fica exposto de forma clara a necessidade iminente de que esse 
transporte seja feito de forma segura, responsável,  garantindo a qualidade e preservação da vida dos 
pacientes.  

 

 
3.0. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

3.1. A contratação deste serviço tem por finalidade realizar remoções de pacientes que estão sob 
responsabilidade da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé para 
outros hospitais, centro de saúde. Para os locais onde tenham vagas disponíveis nos municípios abaixo 
relacionados dentro do Estado de São Paulo, onde seguimos as referências pactuadas pela Secretaria 
Estadual de Saúde; 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

LO
TE

 Ú
N

IC
O

 

MUNICÍPIO TAUBATÉ 

TIPO DE 

AMBULÂNCIA 
VALOR DA VIAGEM/IDA R$ 

CHAMADOS 

(estimado) 

Valor total estimado 

do trecho 

Ambulância de 

Suporte Avançado 

(Tipo D): 

0,00 124 0,00 

MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

TIPO DE 

AMBULÂNCIA 
VALOR DA VIAGEM/IDA R$ 

CHAMADOS 

(estimado) 

Valor total estimado 

do trecho 

Ambulância de 

Suporte Avançado 

(Tipo D): 

0,00 100 0,00 

MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA 

TIPO DE 

AMBULÂNCIA 
VALOR DA VIAGEM/IDA R$ 

CHAMADOS 

(estimado) 

Valor total estimado 

do trecho 

Ambulância de 

Suporte Avançado 

(Tipo D): 

0,00 80 0,00 

MUNICÍPIO CARAGUATATUBA 

TIPO DE 

AMBULÂNCIA 
VALOR DA VIAGEM/IDA R$ 

CHAMADOS 

(estimado) 

Valor total estimado 

do trecho 

Ambulância de 

Suporte Avançado 

(Tipo D): 

0,00 80 0,00 

MUNICÍPIO SÃO PAULO 

TIPO DE 

AMBULÂNCIA 
VALOR DA VIAGEM/IDA R$ 

CHAMADOS 

(estimado) 

Valor total estimado 

do trecho 

Ambulância de 

Suporte Avançado 

(Tipo D): 

0,00 60 0,00 

MUNICÍPIO OUTROS MUNICÍPIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

AMBULÂNCIA 

QUANTIDADE 

ESTIMADA 

DE PARTIDAS 

VALOR 

FIXO DA 

PARTIDA 

/ IDA R$ 

DISTÂNCIA 

MÉDIA 

ESTIMADA 

VALOR KM 

R$ 

Valor total estimado 

do trecho 

Ambulância de 

Suporte Avançado 

(Tipo D): 

24 0,00 7.560 0 0,00 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA PARA INÍCIO DA FASE DE LANCES 0,00 

 

4.1. Critério de Julgamento 

Para avaliação das propostas e obtenção do menor preço global, será utilizada a seguinte fórmula: 

VI= (124xVtte) + (100xVsjc) + (80xVpba) + (80xVcba) + (60xVsp) + [VP+(7.560 x Vkm)] 

VI= (124xVtte) + (100xVsjc) + (80xVpba) + (80xVcba) + (60xVsp) + [VP+(7.560 x Vkm)] 

Onde: 

VI – Valor inicial (valor total da proposta para início da fase de lances) 
Vtte – Valor do serviço para a cidade de Taubaté 
Vpba – Valor do serviço para a cidade de Pindamonhangaba 
Vsjc – Valor do serviço para a cidade de São José dos Campos 
Vcba – Valor do serviço para a cidade de Caraguatatuba 
Vsp – Valor do serviço para a cidade de São Paulo 
VP – Valor fixo de partida para serviço em outras cidades 
Vkm – Valor do quilometro rodado para serviço em outras cidades 
Dm – Distância média em quilômetros estimada para outras cidades 
 

Para cálculo do valor inicial, adotaremos a distância de 7560km. 

Estimativa de viagens no período de 12 (doze) meses: 

 124 viagens para Taubaté - SP; 

 100 viagens para São José dos Campos - SP; 

 80 viagens para Pindamonhangaba - SP; 

 80 viagens para Caraguatatuba - SP; 

 60 viagens para São Paulo - SP. 

 7.560km viagens para outras cidades. 

 24 viagens estimadas de partida 

 

Ao final da etapa de lances e conhecido o melhor valor global, o percentual de desconto 

oferecido será rateado aos valores dos respectivos itens. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. FORMA DE EXECUÇÃO  

5.1. Os serviços serão executados mediante a disponibilização de ambulâncias de Suporte 
Avançado (UTI MÓVEL), central telefônica 24hs rádio comunicador, podendo ser utilizado central telefônica 
24hs, conforme a seguir:  

 
5.1.1. Ambulância de Suporte Avançado (Tipo D): veículo destinado ao transporte de 

pacientes de alto risco de emergências pré-hospitalares e transporte inter-hospitalar, contando com os 

equipamentos médicos, equipe médicas especializadas necessárias para esta função. 

5.1.2. A Ambulância de Suporte Avançado (UTI Móvel) deverá ser integrada/acompanhada 

por um médico, um enfermeiro e um motorista, devidamente habilitados e qualificados. 

5.2. Os serviços serão executados mediante chamados, por demanda, através de 

servidor/funcionário designado pela Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal da Estância Turística de 

Tremembé; 

6.0 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

6.1. A Contratada deverá oferecer sistema de comunicação do tipo celular ou rádio nas 

ambulâncias, de forma a permitir a comunicação da tripulação com a Contratada e com o Pronto de 

Atendimento Municipal. No caso via rádio, disponibilizar pelo menos 01 (um) aparelho comunicador para o 

Pronto de Atendimento Municipal para uso nas comunicações; 

6.2. Remover e transportar os pacientes com o devido cuidado, a fim de não causar danos, sob 

risco de ter que ressarcir os prejuízos ocasionados.  

6.3. A Ambulância de Suporte Avançado (UTI Móvel) deverá conter medicamentos, 

equipamentos, insumos, para suporte à vida do paciente, durante o transporte inter-hospitalar, para o 

perfeito desempenho das atividades do objeto da contratação, incluindo também outros materiais como 

EPIs, lençóis descartáveis para cobertura das macas e dos pacientes nas ambulâncias, e todos que serão 

utilizados ao decorrer do trajeto. 

6.4. O atendimento dos chamados para Ambulâncias de Suporte Avançado (UTI Móvel), para 

atendimentos de procedimentos de urgência ou emergência deverão ser atendidos imediatamente e no 

máximo em 30 minutos após a solicitação, do Pronto Atendimento Municipal; uma vez que, em casos 

específicos, como politraumatizados e vítimas de ferimentos penetrantes por arma de fogo/branca, não 

sobreviverão por tempo maior, necessitando de intervenção de procedimento cirúrgico imediato. 

6.5. Os veículos deverão ter no máximo 5 anos de uso, garantindo assim a segurança e conformo 

para o paciente.  

6.6. Os veículos destinados para a prestação de serviço deverão conter sistema de GPS 

integrados, para garantir agilidade no atendimento e monitoramento por parte da contratante; 

6.7. Apresentar 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico-Operacional, emitido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando que tenha prestado ou vem prestando a contento os 

serviços objeto do presente instrumento.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8. Possuir o Certificado de Vistoria Veicular vigente, expedido pela Vigilância Sanitária da 

Secretaria de Estado da Saúde ou, quando for o caso, pela Vigilância Sanitária Municipal do Órgão 

competente do Município sede e/ou do Estado.  

6.9. Apresentar comprovação da existência de, no mínimo 03 (duas) ambulâncias tipo “D” com 

tripulação 24hs, com 3 profissionais, sendo um motorista, um enfermeiro e um médico de acordo com a 

Portaria n° 2048/2002- GM de 5 de novembro de 2002 do Ministério da Saúde.  

6.10. Manter, seus empregados regularmente registrados segundo das normas da Consolidação 
das Leis do Trabalho, ou contrato de prestação de serviços, e efetuar seguro de seus empregados contra 
riscos de acidente de trabalho assumindo inteira responsabilidade pelas obrigações trabalhistas e 
previdenciárias decorrentes da execução do CONTRATO. 
 

6.11. Manter as ambulâncias devidamente abastecidas com os medicamentos, equipamentos 
insumos/outros necessários à perfeita prestação do serviço, e em perfeitas condições de higiene e 
funcionamento, inclusive atendendo às normas estabelecidas pelo CONTRAN e DETRAN, sedo que a limpeza 
deverá ser efetuada diariamente nas instalações da Contratada. 
 

6.12. Os veículos deverão estar com a documentação em ordem, devidamente licenciada e em 
perfeitas condições de funcionamento, e com IPVA e DPVAT em dia.  

 

6.13.  Manter afixado em cada ambulância, em lugar visível, o respectivo Certificado de Vistoria 
em regularidade do veículo. 

 
6.14. Apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, documentos relativos aos veículos, 

aos profissionais e aos equipamentos relacionados ao serviço contratado, devendo apresentar, inclusive, 
documento que comprove a manutenção preventiva dos veículos e equipamentos utilizados para 
assistência médica.  

 
6.15. Providenciar a substituição imediata de qualquer viatura defeituosa durante o trajeto, no 

prazo máximo de 30 (trinta) minutos, de forma que a prestação do serviço tenha um mínimo de atraso e 
não seja interrompida. 
 

6.16. Cumprir e responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte da sua mão de obra, das normas 
de segurança do trabalho, disciplina e demais regulamentos vigentes. 
 

6.17. Cumprir e responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte da sua mão de obra, das normas 
de segurança do trabalho, disciplina e demais regulamentos vigentes. 

 
6.18. Responsabilizar-se integralmente por todas as intercorrências relativas a acidentes de 

trânsito e multas, bem como qualquer indenização proveniente da execução do serviço, objeto deste termo 
de referência.  

 
6.19. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO 
 

6.20. Coordenar, supervisionar e executar, sob sua exclusiva responsabilidade, os serviços objeto 
deste termo de referência, bem como expressamente reconhece e declara que assume as obrigações 
decorrentes do futuro CONTRATO.  
 

6.21. Arcar com todos os encargos trabalhistas, impostos municipais, estaduais e federais, as 
despesas manutenção dos equipamentos, treinamento e reciclagem de seus funcionários arcando com as 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

despesas de manutenção preventiva e corretiva dos veículos contratados, tais como: despesas com pessoal, 
combustíveis, óleos e lubrificantes, manutenção das viaturas, consertos, reparos, substituição de peças e 
pneus, aquisição de todos os materiais, insumos e equipamentos necessários à prestação do serviço, objeto 
deste termo de referência. 

 
6.22.  Possuir seguro dos veículos, cobrindo qualquer dano envolvendo os passageiros e terceiros 

envolvidos no acidente assumindo as despesas pela contratação. 
 

6.23. Fornecer uniforme e crachá de identificação à sua mão de obra com fotografia recente. 

6.24. Permitir durante o trajeto, um acompanhante da família; 

6.25. O transporte de pacientes deverá ser feito seguindo as normas e legislação vigente; 
 

7.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

7.1. A contratante obriga-se a cumprir suas Obrigações estabelecidas neste Edital e seus Anexos, 

em especial o Termo de Contrato;  

7.2. Prestar informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham de executar. 

 

8.0. DOTAÇÃO ORAÇAMENTÁRIA  

As despesas decorrentes da presente contratação futura onerará a ficha 903  Função: 

11.24.10.302.0112.2259.339039.01.3100000, sem prejuízo da utilização das dotações correspondentes a 

Lei Orçamentária Anual do próximo exercício.  

 

9.0. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

A ata de registro de preços será acompanhado e fiscalizado pelos servidores Gestor: Silvana 

Aparecida Motta e Fiscal: Valentina Azevedo Martins, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93. 

 

 

 

Carlo Guilherme da Silveira e Lima 
Secretário de Saúde 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2021 

PROCESSO INTERNO Nº 2546/2021 

 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, POR CHAMANDA, POR AMBULÂNCIA DE 
SUPORTE AVANÇADO, COM MOTORISTA E EQUIPE ESPECIALIZADA, DOTADA DE ACESSÓRIOS 
NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA VIDA E EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 
 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 DECLARO, para os devidos fins, estar ciente de todo o teor constante do presente edital, anexos e 

minuta de contrato, cumprindo plenamente os requisitos de habilitação neste estabelecidos, conforme art. 

4º, inciso VII da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002.  

 

NOME / RAZÃO SOCIAL:________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Representante Legal: __________________________________________, RG _________________, 

CPF_____________________, cargo que ocupa _____________________________________________ 

 

 

 

 

Local, data. 

 

 
_________________________________________________ 

Representante Legal (RG E CPF) 

CARIMBO EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV – PROPOSTA COMERCIAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2021 

PROCESSO INTERNO Nº 2546/2021 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, POR CHAMANDA, POR AMBULÂNCIA DE 
SUPORTE AVANÇADO, COM MOTORISTA E EQUIPE ESPECIALIZADA, DOTADA DE ACESSÓRIOS 
NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA VIDA E EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 
 

DADOS DA EMPRESA LICITANTE:  

Nome da Proponente: _____________________________________________________________________ 
Razão social: ________________________________________ CNPJ nº.:  ____________________________  
Banco: ____________ Agência nº.: _________________ Conta nº.:  ________________________________ 
Endereço completo: _______________________________________________________________________  
Telefone: ____________________________________________Inscrição Estadual:  ____________________  
E-mail institucional:________________________________________________________________ 
E-mail pessoal dos sócios:____________________________________________________________ 
 

LO
TE

 Ú
N

IC
O

 

MUNICÍPIO TAUBATÉ 

TIPO DE AMBULÂNCIA VALOR DA VIAGEM/IDA R$ 
CHAMADOS 

(estimado) 

Valor total estimado do trecho 

Ambulância de Suporte 

Avançado (Tipo D): 
0,00 124 0,00 

MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

TIPO DE AMBULÂNCIA VALOR DA VIAGEM/IDA R$ 
CHAMADOS 

(estimado) 

Valor total estimado do trecho 

Ambulância de Suporte 

Avançado (Tipo D): 
0,00 100 0,00 

MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA 

TIPO DE AMBULÂNCIA VALOR DA VIAGEM/IDA R$ 
CHAMADOS 

(estimado) 

Valor total estimado do trecho 

Ambulância de Suporte 

Avançado (Tipo D): 
0,00 80 0,00 

MUNICÍPIO CARAGUATATUBA 

TIPO DE AMBULÂNCIA VALOR DA VIAGEM/IDA R$ 
CHAMADOS 

(estimado) 

Valor total estimado do trecho 

Ambulância de Suporte 

Avançado (Tipo D): 
0,00 80 0,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO SÃO PAULO 

TIPO DE AMBULÂNCIA VALOR DA VIAGEM/IDA R$ 
CHAMADOS 

(estimado) 

Valor total estimado do trecho 

Ambulância de Suporte 

Avançado (Tipo D): 
0,00 60 0,00 

MUNICÍPIO OUTROS MUNICÍPIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 

TIPO DE AMBULÂNCIA 

QUANTIDADE 

ESTIMADA DE 

PARTIDAS 

VALOR FIXO 

DA PARTIDA 

/ IDA R$ 

DISTÂNCIA 

MÉDIA 

ESTIMADA 

VALOR KM R$ 

Valor total estimado do trecho 

Ambulância de Suporte 

Avançado (Tipo D): 
24 0,00 7560 0 0,00 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA PARA INÍCIO DA FASE DE LANCES 0,00 

 
 
Valor total por item cotado: R$ ______________ (__________________________________). 
(Ocorrendo discrepância entre os valores, numérico e por extenso, prevalecerão os por extenso). 
 
1) Condições de pagamento: (em até 30 dias, contados da data de recebimento de cada medição 

mensal):___________________________________ 
 

2) Validade da proposta: (mínimo de sessenta dias, a contar da data de abertura dos 
envelopes):_____________ 

 

 
3) Prazo de fornecimento: 12 (doze) meses 

 
4) Indicação do Banco e da conta corrente: _______________________________________________. 
“Declaramos estar de pleno acordo com as normas deste edital de Pregão e seus anexos em especial o 
Termo de Referencia Anexo II. 
 

“Declaramos que nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas relacionadas ao serviço, 
tais como: impostos, taxas, seguros, descontos, frete, bem como quaisquer outras despesas, incidentes 
sobre o serviço, se houver, não estando embutidos encargos financeiros agregados ao seu valor econômico, 
estando, portanto, ofertado preço à vista”. 

 
 
 
 

Nome: 

Cargo: 

Local e data: 

Assinatura: 
 
 (Carimbo CNPJ da Empresa) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO  

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2021 

PROCESSO INTERNO Nº 2546/2021 

 

 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, POR CHAMANDA, POR AMBULÂNCIA DE 

SUPORTE AVANÇADO, COM MOTORISTA E EQUIPE ESPECIALIZADA, DOTADA DE ACESSÓRIOS 

NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA VIDA E EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

DECLARO, para os devidos fins, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação no 

presente certame, ciente da responsabilidade de declarar ocorrências posteriores, na forma do art. 32, § 2º 

da Lei Federal nº 8.666/93 com suas posteriores alterações. 

 

 

 

 

 

Local, data. 

 

 
_________________________________________________ 

Representante Legal (RG E CPF) 

CARIMBO EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO  

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2021 

PROCESSO INTERNO Nº 2546/2021 

 

 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, POR CHAMANDA, POR AMBULÂNCIA DE 

SUPORTE AVANÇADO, COM MOTORISTA E EQUIPE ESPECIALIZADA, DOTADA DE ACESSÓRIOS 

NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA VIDA E EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 

 

 

 

___________________________, inscrita no CNPJ nº _____________________, por intermédio de seu 

representante legal (procuração anexa), Sr. (a) _________________, portador do RG nº 

______________________ e CPF nº ________________________, DECLARA, para os devidos fins do 

disposto no art. 7, inciso XXXIII da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9854 de 27/10/99, que 

não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X” 

conforme o caso):  

 

(  ) não emprega menor de 16 (dezesseis) anos,  

(  ) emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.  

 

 

 

 

Local, data. 

 

 
_________________________________________________ 

Representante Legal (RG E CPF) 

CARIMBO EMPRESA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI ENTRE OS PROPRIETÁRIOS, SERVIDOR OU DIRIGENTE OU ENTIDADE 

CONTRATANTE RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2021 

PROCESSO INTERNO Nº 2546/2021 

 

 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, POR CHAMANDA, POR AMBULÂNCIA DE 

SUPORTE AVANÇADO, COM MOTORISTA E EQUIPE ESPECIALIZADA, DOTADA DE ACESSÓRIOS 

NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA VIDA E EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 

 

 

 

 

DECLARA, para os devidos fins que não possui entre seus proprietários, servidor ou dirigente ou entidade 

contratante responsável pela licitação no âmbito da Administração Pública Municipal de Tremembé. 

 

 

 

 

Local, data. 

 

 
_________________________________________________ 

Representante Legal (RG E CPF) 

CARIMBO EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2021 

PROCESSO INTERNO Nº 2546/2021 

 

 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, POR CHAMANDA, POR AMBULÂNCIA DE 

SUPORTE AVANÇADO, COM MOTORISTA E EQUIPE ESPECIALIZADA, DOTADA DE ACESSÓRIOS 

NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA VIDA E EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a 

empresa __________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº 

________________________, é microempresa ou empresa de pequeno porte, não havendo o 

desenquadramento de sua condição no decorrer do último mês, não tendo a mesma incorrido em nenhuma 

das situações previstas no art. 3º, § 4º, incisos I a X e § 6º da Lei Complementar 123/2006, estando apta, 

portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no presente procedimento 

licitatório. 

 

 

Local, data. 

 
 
 

_________________________________________________ 

Representante Legal (RG E CPF) 

CARIMBO EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2021 

PROCESSO INTERNO Nº 2546/2021 

 

  A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, Estado de São Paulo, 

Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 46.638.714/0001-20 com sede na Rua Sete 

de Setembro, nº 701, Centro, Tremembé/SP, CEP 12.120-000, devidamente representada por seu Prefeito, 

Sr. Clemente Antonio de Lima Neto, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 19.211.848-1 

SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 085.190.158-16, de ora em diante designado CONTRATANTE, considerando 

a homologação da licitação em ___/__/2021, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e 

qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 

atendendo as condições previstas no Edital de Pregão em epígrafe, sujeitando-se as partes às normas 

constantes na Lei nº 8.666/93 e suas alterações e 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 4.352/2013, e em 

conformidade com as disposições a seguir: 

   Os dados do fornecedor mais bem classificado no resultado da licitação (fornecedor 

registrado nesta Ata) são os que seguem:  

 

DETENTORA (S): 

 

Denominação: .............................................. 

Endereço: ..................................................... 

CNPJ: ........................................................... 

Representante Legal: ................................... 

CPF: ............................................................. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. A presente Ata constitui documento vinculativo, obrigacional e com característica de compromisso 
para futura contratação, e tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, POR 
CHAMANDA, POR AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO, COM MOTORISTA E EQUIPE ESPECIALIZADA, 
DOTADA DE ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA VIDA E EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I do edital do pregão que é parte 
integrante desta ata, assim como a proposta vencedora e o Termo de Ciência e Notificação, 
independentemente de transcrição. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS E QUANTITATIVOS 

1.3. Os preços registrados, a descrição resumida do objeto, a quantidade fixada e as demais condições 

ofertadas na proposta do fornecedor são as que seguem: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO
TE

 Ú
N

IC
O

 

MUNICÍPIO TAUBATÉ 

TIPO DE AMBULÂNCIA VALOR DA VIAGEM/IDA R$ 
CHAMADOS 

(estimado) 

Valor total estimado do trecho 

Ambulância de Suporte 

Avançado (Tipo D): 
0,00 124 0,00 

MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

TIPO DE AMBULÂNCIA VALOR DA VIAGEM/IDA R$ 
CHAMADOS 

(estimado) 

Valor total estimado do trecho 

Ambulância de Suporte 

Avançado (Tipo D): 
0,00 100 0,00 

MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA 

TIPO DE AMBULÂNCIA VALOR DA VIAGEM/IDA R$ 
CHAMADOS 

(estimado) 

Valor total estimado do trecho 

Ambulância de Suporte 

Avançado (Tipo D): 
0,00 80 0,00 

MUNICÍPIO CARAGUATATUBA 

TIPO DE AMBULÂNCIA VALOR DA VIAGEM/IDA R$ 
CHAMADOS 

(estimado) 

Valor total estimado do trecho 

Ambulância de Suporte 

Avançado (Tipo D): 
0,00 80 0,00 

MUNICÍPIO SÃO PAULO 

TIPO DE AMBULÂNCIA VALOR DA VIAGEM/IDA R$ 
CHAMADOS 

(estimado) 

Valor total estimado do trecho 

Ambulância de Suporte 

Avançado (Tipo D): 
0,00 60 0,00 

MUNICÍPIO OUTROS MUNICÍPIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 

TIPO DE AMBULÂNCIA 

QUANTIDADE 

ESTIMADA DE 

PARTIDAS 

VALOR FIXO 

DA PARTIDA 

/ IDA R$ 

DISTÂNCIA 

MÉDIA 

ESTIMADA 

VALOR KM R$ 

Valor total estimado do trecho 

Ambulância de Suporte 

Avançado (Tipo D): 
24 0,00 7560 0 0,00 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA PARA INÍCIO DA FASE DE LANCES 0,00 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. A presente Ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos de publicidade, 

ficando o FORNECEDOR obrigado a atender a todos os pedidos efetuados pela Prefeitura Municipal, 

durante sua vigência, dentro dos quantitativos fixados, conforme tabela(s) constante(s) da Cláusula 

Segunda.  

  3.1.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 

deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo 

assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.  

3.2. O compromisso de entrega e execução dos serviços estará caracterizado mediante a assinatura de 

CONTRATO entre o FORNECEDOR e a CONTRATANTE, observadas as disposições desta Ata de Registro de 

Preços e do Edital do Pregão e seus anexos.  

  3.2.1. A Autorização de Fornecimento tem força de contrato, por força do estabelecido no art. 62 

“caput” da Lei 8.666/93, com suas posteriores alterações. 

  3.2.2. Os serviços serão executados mediante chamados, por demanda, através de servidor, 

funcionário designado pela Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé.  

  3.2.3. As condições gerais da execução dos serviços, tais como as de entrega e recebimento do 

objeto, assim como as especificações técnicas dos itens registrados e as obrigações das partes que 

compõem este Registro de Preços, encontram-se definidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.  

  3.2.4. O fornecedor que, convocado, recusar-se injustificadamente em confirmar o recebimento da 

Autorização de Fornecimento no prazo de 01 (um) dia útil após o recebimento, poderá sofrer as sanções 

previstas pela inexecução do ajuste. 

3.3. O responsável pelo recebimento fará a conferência da respectiva Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) 

podendo, se for o caso, recusá-la parcialmente ou totalmente, caso a mesma apresente discrepância ou não 

atenda às especificações descritas no termo de referência. 

3.4. Na respectiva Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) deverá constar a descrição do item, naquilo que couber, 

com as informações mínimas: marca, quantidade, valor. Estas deverão ser correspondentes àquelas 

apresentadas na sua proposta.  

3.5. Em caso de falta do produto ofertado, quando for o caso, conforme proposta e pedido na AF, o 

fornecedor poderá ofertar marca ou produto similar e/ou superior, requerendo antecipadamente a 

autorização da Secretaria solicitante. 

 3.5.1. Não serão aceitas trocas de marca/produto sem a prévia e expressa autorização da 

Administração. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de até 12 (doze) meses, contados  a partir da 

data da assinatura do Termo de Contrato, da emissão da Autorização de Fornecimento ou  da emissão da 

Ordem de Serviço. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da respectiva execução dos 

serviços, por meio de depósito em conta corrente indicada pela empresa Contratada. Para entrega do 

objeto deverá ser emitida a Nota Fiscal Eletrônica, que deverá ser encaminhada para o e-mail a ser indicado 

na respectiva Autorização de Fornecimento.  

5.2. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), será imediatamente 

solicitado ao contratado a pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta Prefeitura 

Municipal no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

5.2.1. Caso a Contratada não apresente a regularização no prazo estipulado, o prazo para 

pagamento será recontado, a partir da data da sua efetiva apresentação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA(S) DETENTORA(S) 

6.1. Entregar, nas condições previstas no Edital do PREGÃO Nº ____/2021 e seus anexos e nesta Ata, os 

produtos e serviços objeto deste ajuste. 

6.2. Substituir no prazo ajustado, após notificação, do(s) serviço(s) recusado(s). 

6.3. Ficar responsável pelas operações de transporte, seguro, carga e descarga. 

6.4. Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 

7.1. Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento. 

7.2. Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços. 

7.3. Permitir acesso dos funcionários da DETENTORA ao local determinado para a entrega dos materiais. 

7.4. Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade na entrega do material. 

7.5. Fiscalizar a execução dos serviços contratados, a fim de verificar se estão sendo observadas as 

especificações e demais requisitos previstos em contrato e no instrumento convocatório. 

 7.5.1. Indicar o servidor (a) Silvana Aparecida Motta como Gestor (a) da Ata de Registro, e o 

responsável pela fiscalização da Ata de Registro na Secretaria de Saúde a servidora Sra. Valentina Azevedo 

Martins, para fins de controle, administração e gerenciamento da utilização desta Ata de Registro de 

Preços, assim como os procedimentos operacionais prévios à formalização da contratação entre a 

prefeitura Municipal e o FORNECEDOR, nos termos do disposto no artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93; 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 8.1. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de 
Registro de Preços, não retirar a Autorização para Fornecimento; deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o 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; cometer 
fraude fiscal; ou desatender aos prazos constantes deste instrumento convocatório, garantido o direito 
prévio da citação e da ampla defesa, poderá ficar impedido de licitar e contratar com essa Administração, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas enumeradas abaixo e das demais cominações 
legais:  
 8.2. No caso de descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas na Ata de 

Registro de Preços, inclusive em relação às regras sobre entrega do material, previstas no Edital e seus 

Anexos, o Órgão Gerenciador poderá, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e observado o 

devido processo legal, aplicar ao FORNECEDOR REGISTRADO as seguintes sanções administrativas, segundo 

a gravidade da falta cometida:  

 
I - Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos;  
II - Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento) a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de 

atraso sobre o valor total dos itens correspondentes às solicitações autorizadas e que tenham relação com a 
mora identificada, até o limite máximo de 15% desse valor. Após 10 (dez) dias de mora, a Administração 
poderá optar pela manutenção da sanção de multa (até seu limite máximo) somada com a sanção de 
rescisão unilateral, com as penalidades daí decorrentes;  

III - Multa compensatória de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor 
total dos itens correspondentes às solicitações autorizadas e que tenham relação com a irregularidade 
apurada, no caso de inadimplemento total da obrigação ou, no caso de inadimplemento parcial, de forma 
proporcional à obrigação inadimplida;  

IV - Impedimento de licitar e contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

V - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;  

 
VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO 
ressarcir a Administração pelos prejuízos causados. 
 8.3. As sanções previstas na presente Cláusula não afastam eventuais outras sanções ou medidas 
administrativas previstas na legislação aplicável.  

8.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao FORNECEDOR, observando-se os procedimentos 
previstos nas Leis nº 8.666/93, e 10.520/02, e, subsidiariamente, o Decreto Municipal nº 4.352/2013. 

8.5. A autoridade competente, quando da aplicação e dosimetria das sanções, levará em 
consideração, na fixação do percentual da sanção aplicável, dentre os limites máximos e mínimos 
abstratamente previstos à hipótese, a gravidade e recorrência da conduta do infrator, a suficiência à 
reprimenda da infração, o oferecimento de risco ao usuário, o dano causado, bem como o caráter 
educativo/pedagógico da pena, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.  

8.6. As sanções decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.  
 8.7. O pagamento dessas multas não exime a adjudicatária da reparação de eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Contratante. 
  8.8. As multas, calculadas como acima, deverão ser recolhidas no prazo de dez dias corridos, a 
contar da data do recebimento da comunicação enviada por esta Administração e poderão, 
alternativamente, ser inscritas em Dívida Ativa para cobrança executiva ou cobradas judicialmente.  

8.9. Em caso de possível atraso na entrega do material por fato superveniente à vontade da 
Contratada, esta 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, ou seja, por no 
máximo mais 3 dias úteis.  
 8.10. As decisões relacionadas a multas, penalidades e advertências, bem como, as notificações 
dessas decisões, serão publicadas em Diário Oficial do Município, disponível na página: 
www.tremembe.sp.gov.br e encaminhadas via e-mail para as empresas sancionadas, garantindo o direito 
de ampla defesa, a contar da confirmação de recebimento da decisão. 
 

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

9.1. Em observância às disposições do Decreto Municipal nº 4.352 e alterações posteriores, o registro do 

fornecedor será cancelado quando este:  

  9.1.1. Descumprir as condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços;  

  9.1.2. Não assinar o termo de contrato ou acusar o recebimento da Autorização de Fornecimento 

no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;  

  9.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou  

  9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93, ou no art. 

7º da Lei nº 10.520/02.  

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.4 será formalizado 

por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 9.3. O cancelamento do 

registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que 

prejudique o cumprimento desta Ata, devidamente comprovados e justificados:  

  9.3.1. por razão de interesse público; ou  

  9.3.2. a pedido do fornecedor. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

10.1. O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços é o 

Foro da Comarca de Tremembé, Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

 

 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois 

de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos participantes. 

 

 

Estância Turística de Tremembé, ___ de ____ de 2021. 

 

 

 

 

PELA CONTRATANTE:                                         Pela DETENTORA: 

 

 

  

   

   

Clemente Antonio de Lima Neto 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ANEXO X 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO  

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ 
CONTRATADA: 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° RP____/2021 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº ______/2021 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, POR CHAMANDA, POR AMBULÂNCIA DE 
SUPORTE AVANÇADO, COM MOTORISTA E EQUIPE ESPECIALIZADA, DOTADA DE ACESSÓRIOS 
NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA VIDA E EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 
ADVOGADO: Rodrigo Cardoso - OAB/SP n° 244.685 
E-mail: rodrigocardoso.adv@hotmail.com 
 

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 forem 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 
nº 01/2020, 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 conseqüente 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. 

 

 Estância Turística de Tremembé, XXX de XXXXXXXXX de 2021. 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE:  

Nome: __________________________________________________________ 

Cargo:___________________________________________________________ 

CPF: ___________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO: 
Nome: __________________________________________________________ 

Cargo:___________________________________________________________ 

CPF: ___________________________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

 

Pelo CONTRATANTE:  

Nome:__________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ___________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Pela CONTRATADA: 

Nome: __________________________________________________________ 

Cargo:___________________________________________________________ 

CPF: ___________________________  

Assinatura: _______________________________________________________ 


