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PRE,FEITI,'RA MT]h'ICIPAL DE ILHA COMPRIDA

(DEPARTAMENTO DE COMPRAS)

Avlso DE LtctrAcÃo

coÀNTrE N" m/20rr

A PREFEITITRÂ MUMCIPAL DD, II,EA COMPRIDÀ eutllade publica inscúta no

C.N.P.J.À,I.F. sob o rf 64.O37.E72tmpl{t com sede rn Avenida BeiÍa MaÍ, Íf 11000 -
Balneário Meu Recarúo, neste Município de llha Corryrida, Estarlo de São Paulo, toma público.

para conhecimento dos interessados, qu€ faá re8lize a licitação nÀ mdalidade 'CONVITE", do

iipo r*a€Ílo. Prço, objeíivado a AQLISIÇÃO DE ol (UM) CAMINHÃO USADO,

EQI')IPADO COM COLETORA COMPÂCTADORA' PAR.A 12M' (D/OZE) METROS

CúBICOS, de acordo com r especificações úaixo, obedecidas as disposições deste instrumento

convocalório e de conformidade com a Iri 8-66d93 e srrc alterÇões posteriores. O recebimerto

e abertura dos envelopes de Hablita@ e Proposta de Preços dr-se-á m dia l0 de Fevereiro de

201 l, às 10:ffi horas, na Sata do SeÍor de Conpras da Prefeitura Municipal de Ilha Conprid4 no

endereço acima e as infonnações serão prestadas pelo fone (0)0(13) !u2.7W e fax (0XXl3)

3g42j,141, nos horários des 09:ü) às 12:00 e das l4:ü) às l7:o0 horas de segrnda a s€,<ta feira,

úé 02 üas utois anteriores à redr;zqb do crlrtare licildóÍio'

A presente licit4ão s€rá regda pela IÉi No 8.666, de 2l de jwho de 1993 com suas

alterações post€Íiores, e ao estabelecido n€ste Edital-

cr,Áusul Pnnrrnrna- oo onJEro

AQTIISIÇÃO DE OI (UM) VEÍCIJLO, TIFO CAMINHÃO USADO, EQUIPADO COM

CoLETORÂ COMPACTADORÀ coú CAPACIDADE PARA lzM; GbZ) r'Crnos'
õúsico§, ANo DE resfuõÀçio 2crr3. EM PERFEITo EsrADo DE

FT]NCIONAMENTO.

LOCAL DE ENTR.EGA AVENIDA BEIRA MÂ& N" II'OOO _ BAINEÁRIO MEU

RECANTO.ILHÂ COMPRIDA ESTADO DE SÃO PAULO.

cr,{usriLe sncutiol - oa APRESENUCÃO

os proporrntes óe]tietâo ryfxrdaÍ a Propo§ta de Proços em eavelope, indevassável, com

identificação clara do proponente referente à licitação e identificando o corÚeído do anvelope.
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3.1 - S€ÍÍlo admiti.tos a prticipa d€sta licitação os qrrc est$am estabelecidos na
forma da lei conprovem possuiÍ o equipaner*q pa"a os firs do objeo pldteado;

I .2 - E vdaÁa r qualquer pessoa fisica ou jurídica a representação, na pÍesent€ licitação, de mars

de uma ernprs4

3.3 - A proponente dever:í se fazer repÍes€nhÍ poÍ pessoa devidaÍn€Íúe credarciado para praticar

todos os atos necessários em nonre da licitarte ern todas as etapas da pres€nte licilação;

3.4 - O local de entrep do envelope contendo a ?ROPOPTOSTÂ DE PREÇOS" será na

Prefeitura Municipal de trha Comprid4 situada à Âvenida Beira Mar, n" I 1.000 - BalnerAio Meu
Recanto, no Municipio de Ilha Comprida, Estalo de São Pa o, até e IO:OO horas do dia l0 de

Fevereiro de 201 I, no D€pütam€nlo de Coryrm'

3.5 - Após a dala e hon{rio estabelecidos para o recebimerrto do envelopg nerüum outro será

âceito e nem tampouco serfo permitidos adendos ou acrescimos aos m€snxrs;

3.6 Os recursos serão recebidos, analisados ejulgados de acordo com a legislação vigente;

3.7 - Ao apresentar pÍoposta o pÍoponente se obriga nm terrnos do pÍes€Íúe Conüte.

ctÁusut l, outxtl- m pnoposta nn pnncos

5.1 - O proponeÍüe dever.á apreserra no envelope ?ROPOSTA DE PREÇOS", pÍopostq

datilografada ou inpressa por mdo elarôrico, sem msuÍas e emends, caidada e assinada
pelo r@Íesenlánte legal da empresa em Ol (uma) via o seguinte:

5.1.1 - Proço total refeÍente ao fornecimeúo do objerto desta licitaÉo, em nroeda corrente

nacional, incluindo iryostos, fue e encagos sociais deúoÍÍ€nt€s-

5.1.2 - Condições de Pagamanto: O pagaÍn€nto seni efehrado de rcordo com a proposta de

preços apresentada e aceita pda Prdeitur4 mediante a apre*nra@ do rcspectivo Certificado de

Propriedade do EqüpameÍrto.

5.1.3 - Validade da proposta: 30 CIÍinla) dias, a patir da dda da ab€ÍEra do envelope no 02

'PROPOSTA DE PREÇOS".

5.1.4 - A inobservância dm determinações acimq implicaní na desclassificação da proponente.
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e.t - À lo:ü) hra do dia lo de FeveÍdÍo & 4ll- a Comisstu de Licitações da Prefeitura

Mrmicrpal de llha Corryrida or fincisrfoio design&, ÍslÍir-se-á em sala prôpria e, na presença

de no máximo um ÍepÍes€ntrnte de cada proponente, procedeni corm adiarle indicado:

6.2 - Abrir-se.ão os anvdopes ?ROP'OSTA DE PREÇO§" das eryresas pÍoponentes;

6.2.1 - Sení desclassificada a pmponatte que:

I.- deixaÍ de ateÍder a algrma exig&ria cmsluüe deste instsuDeÍto oonvocalório;

II.- apresentar Oferta de vanhgÊÍl não preüsta n€Ste iÍ§trumsÍo convocatorio ou vantagem

baseada nas propostas das detrEis pÍoponeúes;

III.- apresatar preços rnaifestmte imeqüvds ou acessivos;

6.3 - §ós a analise da pqmm 4re*or-4as, a Comissb de Licitaç:b declaraá vencedora a

proponente que, tendo aendido a todas as origÊncias deste cowirc, ryesertou o menoÍ pÍeço.

CL(USUI-A SÉTIMÂ DtsPosrcÕ FINÂIS

7.1 - Em caso de revogação ou mrla@ deste comrite" s€Ífu ús€Ívadas a disposições da Len

Federal n' 8.ffi193 e alterryões;

7.3 - Os interessados que úverern dúüdas sobre o pÍ€ffnte instrumenÍo convocatório, serãO

afendidos na Prefeitura Municipal" m horário das 09:00 às 12:00 horas e das la:00 as l6p
horas, err dias úteis de ? à 6' feira ou úavés do tdefone (O§d 3) 3S42.7mO

7.4 - Aplica-se ao pÍes€nte fu§trun€nto partes omissas, a legislação eÍn vigor

trha Compride, de 201l.

Df,CI VENTURA
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