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Fonte de Recursos:

Objeto:

Entrega de Envelopes:

Abertura dos Envelopes:

Edital e Informações:

Estância Balneária

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
(DEPARTAMENTO DE COMPRAS)

PREGÂO PRESENCIÂL N" 047/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO - PP No 047/2014

Verba Consignada no Orçamento Vigente.

Conftatação de empresa destinada para o fomecimento de

Veículos em conformidade com as descrições apresentadas.

dia 18 de Novembro de 2014 às l0H00M.

dia 18 de Novembro de 2014 à l0H00M.

O Edital poderá ser retirado junto à sede do ML]]{ICÍPIO
ILHA COMPRIDA, Avenida Beira Mar, n' I1.000 - Boquei
Norte - Balneario Meu Recanto - Ilha Comprida, Estado de S

Paulo - CEP 11925-000,
Informações - Fax (013) 3842.1141 - Fone (013) 3842.7000 -

Ramal 7069 - n o comercial.
hoo.com.brE-MAIL urid

Ilha Comprida, 6d Outubro de 2014.

DECI E VENTURAJ
Prefe Municipal

Avenida Beira Mar, n" 11.000, Baln. Meu Recanto - ILHA COMPRIDA/SP - CEP: 11925-000
E-mail: j uridicoilh@tahoo. com. br

EDITÀL DE LICITACÁO



Estância Balneária

EDITAL
PREGÁO PRESENCIAL NO 047/2014
UUNTCÍPTO DE ILIIA COMPRIDA

TIPO: MENORPREÇO

PROCESSO PP N' 047/2014.

PREGÁO PRESENCIAL N" 047/2014.

OBJETO.. Contratação de empresa destinada para o fomecimento de Veículos

em conformidade com as descrições apresentadas.

ENTREGA ENVELOPES dia l8 de Novembro de 2014 às 10H00M'

ABERTURA ENVELOPES: dia 18 de Novembro de 2014 às 10H00M'

LOC4L.,.....,..............: Avenida Beira Mar, n" 11.000, Balneário Meu Recanto - Ilha

Comprida, Estado de São Paulo.

INFORMAÇÔES...... : Fone/Fax: (0)0(13) 3842-7000 - (0XX13) 3842'll4l
E.MAIL: iuridi lha@yahoo.com.br

Anexo III - modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo;
Anexo IV - modelo de declaração de micro empÍesa ou empresa de pequeno

Anexo V - modelo de proposta de preços;

Anexo VI - Instrumento de Contrato

Município de llha Comprida

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convo

que dele fazem parte integrante.

Avenida Beira Mar, 
^' 

,I.OOO,l*rIí:rÍ;:ff|:*

,rialita P ,th.
3t 24

,-)ot,

o e anexos,

O Município de Ilha Comprida, por seu Prefeito Municipal Seúor DÉCIO JOSÉ

VENTURA, tomà público, para ciéncia dos interessados, que por intermédio de seu pregoeiro,

designado pelo Decieto n" i38 de 28 de Novembro de 2007, realizatá licitação na modalidade
pnfCÃO pRBSENCIAL, do tipo menor preço, objetivando a contratação de empresa para o

fomecimento dos equipamentos relacionados no Anexo I, deste edital. A abertura dos envelopes

de proposta e documentação oconerá no dia 18 de Novembro de 2014 às 10H00M, no Gabinete

do 3eúor Prefeito Municipal, situado à Avenida Beira Mar, n" 1 1.000 - Balneário Meu Recanto,

neste Município de Ilha Comprida, Estado de São Paulo.

A presente ticitação, cujo tipo é o de MENOR PREÇO POR ITEM será integralmente

conduzida pelo pregoeiro assessotado por sua equipe de apoio e será regido nos termos da Lei

Federal n" lO5iOpZ e subsidiariamente pela Lei n' 8.666193, consoante as condições estatuídas

neste instrumento convocatório e seus anexos, constantes do processo indicado acima.

Integram este Edital, os seguintes Anexos:
Anexo I - descrição do objeto do certame;

Anexo II - modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;

1925-000

..,



Municíp io de llha Comprida
rrEF -t!--)U4 B

I -coNSIDERAçÃorxtcw

o objeto da presente licitação é a aquisição de veículos, conforme descrições apresentadas

no Anexo t, p*u uio da Administração Pública do Município de Ilha Comprida e sua entrega

deverá ocorrer, em ate 20 (vinte) dias, após a assinatura do Instrumento de Contrato, na sede da

Àa.ini.ouçao, devendo reieridos veículós, quando de sua entrega, estar devidamente licenciados

em nome do:
MUNICÍPIO DE ILIIA COMPRIDA
cNPJ/l\{F No 64.037.87 2 I 0001 -07

End. Avenida Beira Mar, no 11.000 -Balneário Meu Recanto

ILHA COMPRJD/SP - CEP 1I925.()()O

1J.-À qrantiauae indicada no Anexo I representa a necessidade da Administração,

devendo u 
"apr"ru 

vencedora da presente licitação entregar os equipamentos no prazo

estabelecido.

2 - PARTICIPAÇÁO

2.l.PoderãoparticipardestalicitaçãoaSempresasdoramodeatividadepertinenteao
oujeto licitaao e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital.

2.2 - Não será permitida a participação de empresas:

2.2.1. - Estrangeiras que não funcionem no País;

2.2.2. _ Reunidfu sob à forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

2,2.3 - Suspensas temporariamente para licitar- e impedidas de contratar com esta

adminisnàçao nos termos do ióiso III do aÍigo 87 da Lei 8666193 e suas alterações posteriores;"'"' 
ií.i _ lr"pedidas de licitar e contratar,ros t".mos do artigo 7" daLei 10.520102;

i.i,S - I.p"Aiaas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei 9605/98;

2,2.6 - Diclaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas'

3- 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) TraÀdo-se de Iiepresentante Legal (sócio, proprietririo, dirigente_ ou assemelhado),

instrumento constitutivo da e'mpresa registraclo nà J*tu-Co."tcial, ou tratando-se de sociedade

,impt"s, o ato constitutivo ..gistrado nõ Cu.tótio_ d. RegisÍo Civil de Pessoas Jurídicas, no qual

.-r',"1u,,,'"*pr.rro, seu, pode.ã, para exeÍcer direitos e issumir obrigações em decorrência de tal

investidura;
b) Tratando -se de Procurador, instrumento Público de procuração ou instrumento

particular com firma recoúecida do representante legal que o assina, do qual constem Poderes

específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recuÍsos e desistir de sua

interposição, bem como Praticar todos os demais atos pertinentes ao certame' N ode

instrumento paúicular, o Procurador deverá apresentd instrumento constitutivo da presa na

forma estipulada no subitem "a";
procurador) da empresa interessada deverá tl car-sec) O repre sentante (legal ou

exibindo documento oficial que conteúa foto;

Avenida Beira Mar, n' 11'000, Baln. Meu Recanto - ILHA COMPRIDÁ/SP - CEP: 11

E - mai I : j uridico ilh a@St a h oo, c om. br
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d) O licitante que não contar com representânte presente na sessão ou, ainda que presente,

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

ficará impeàido 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; Encenadi a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos

credenciamentos de eventuais licitantes retardatarios;

0 Será admitido apenas 0l (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que

cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado.

3,1.2 to ao oleno atendimento aos reouisitos de hab ilitacao- Ouan
Declaração de pleno atendimento ao

fato impeditivo à participação, que deverá

Anexo II deste Edital, e apresentada FORA

Município de llha Comprtdq
Estância Balneáia

datado e assinado pelo representante legal do licitante ou pelo procurador.

5.2- Não sirão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou di

apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acré

solicitagões de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.

5.3- Deverão estaÍ consignados na proposta:

Avenida Beira Mar, n' 1 1.000, Baln. Meu Recanto - ILHA COMPRIDA/SP - CEP: 11

3,1.3- Ouanto às microempresas e empresas de pequeno Dorte:

D".la.ãffi-ã.-rric.oonp.eru ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da

preferência prevista na Lei Complementar no. 123106, que deverá ser feita de acordo com o

modelo esta-belecido no Anexo IV deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes n". 1

(Proposta) e n". 2 (Habilitação).

4- FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE

HABILITAÇÃO

4,1 - A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente,

em dois envel s fechados e indevassáveis, contendo em sua extema os se ntes dizeres:

Nome/endereço/número de telefone/fax./emaiUnúmero do CNPJ da proponente

Denominação
Envelope n" 2 - Habilitação
Pregão n" 04712014

5- PROPOSTA

s requisitos de habilitação e inexistência de qualquer

ser feita de acordo com o modelo estabelecido no

dos Envelopes n'. I (Proposta) e n"' 2. (Habilitação).

5,1- O Anexo V poderá ser utilizado, pafa a apresenÍação da Proposta, datilografado,

impresso ou preenchido a mão de forma legivel, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões

técnicas de uso corrente, Sem rasuras, emendas, borrões ou enheliúas, sem cotações altemativas,

na
ou

tl

Nome/endereço/número de telefone/fax/emaiUnúmero do CNP

Denominação
Envelopenol-ProPosta

J da proponente

Pre n' 04712014

E-mail : j uridico ilh@y ah oo. co m. br
25-000

PloiaürfTÍL-
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domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a a

seguintes certidões:

Avenida Beira Mar, n' t 1.000, Baln. Meu Recanto'ILHA COMPRIDA/SP - CEP: 1
E-mail : j ur i dic o il h @t ahoo. c om- hr

utrt.É rk

Uq, 35

5,3,1- A denominação completa da licitante, endereço/CEP, telefone/fax, e-mail, CNPJ e

dados (nome completo/nacionalidade/estado civil/profissão/cargo que ocupa na

empresa./RG/CPF/endereço) do representante legal, que assinará o Termo de Contrato e outros

documentos relativos a presente licitação;
5,3.2- Valor uniUírio do item em algarismos e poÍ extenso, expressos em moeda coÍrente

nacional, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou

previsão inflacioniiria, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas,

iributos, frete e demais encaÍgos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas

com o integral fomecimento do objeto da presente licitação;
a) O preço ofertado é fixo e ineajustável e deverá ser apresentado com precisão;

b) Para os licitantes que fizerem lances será considerado o último valor ofertado.

5.3.3- Prazo de entrega dos equipamentos que não poderá ser superior a 20 (vinte) dias,

contados a partir da data de assinatua do Instrumento de Contrato, a partir do recebimento da

Autorização de Compras.
5.3.4- Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contâdos

a partir da data de abertura dos envelopes, podendo ser prorrogado por acordo das partes;

S.3.5- Declaração impressa na proposta de que os equipamentos ofertados atendem todas

as especificações exigidas no Anexo I - Especificações.- 
5.3.6- Declaração impressa na proposta de que o preço apresentado contempla todos os

custos diretos e indiretos referentes ao objeto iicitado, inclusive licenciamento dos equipamentos

em nome do Município de Ilha Comprida;

6- DOCUMENTAÇÁO DE HABILITAÇÂO

6,1- No que se refere 
-à 

DOCUI\'ÍENTAÇÁO os licitantes deverão apresentar:

6.1.1- HÀBILITAÇÁO JURÍDICA, conforme o caso:

a) Em se tratando de sociedades empresiírias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou

contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro

Civil de Pessoas Juríàicas, nos termos da lei e conforme o caso' e, ainda, no caso de sociedades

por ações, acompaúado de documentos de eleição de seus administradores;

a.1) Os àocumentos descritos no item anterior deverão estaÍ acompaúados de todas as

alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor;
b) 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;

6.1.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda

(CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o

objeto do certame;
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e M 1p do

das

25-000

-7



Município de llha Com rida
Estância Balneária

c.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de

Negativa, relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, expedida pela Secretaria da

Receita Federal;
c,2) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos, expedida pela

Secretaria da Fazenda Estadual (certidão Negativa quanto à Dívida Ativa do Estado);

c.3) Certitlão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários,

expedida pela Secretaria Municipal de Finanças;

d) Prova de regularidadi perante o sistema de Seguridade social - INSS mediante a

apresentáção da CND -- Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito

com Efeitos de Negativa;
e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de serviço (FGTS), por

meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

f) prova dá inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentáção da CeÉidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão. Positiva de

úébitos Trabalhistas, nos tÉrmos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,

aprovada peio Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943;' 
s) A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte

somente será exigida para efeito de assinatura do contrato;
g,t; As Ãicroimpresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nest

certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação d
e

regulari dade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

c.2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidad e fiscal, será assegurado

prazo de dois dias úteis, a contar da publicaçâo da homologação do certame, prorro gavels

igual periodo, a critério da Administraç ão Municipal, para a regularização da documentação

pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas

com efeito de certidão negativa;
g,3) A não regulúzação da documentação, no prazo previsto no subitem g.2, implicará na

decadêicia do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital,

procedendo-se à convocação dos licitantes paÍa, em sessão pública, Tlomll-os atos referentes ao

procedimento licitatório, nos termos do art. 4o, inciso XXIII, da Lei 10 520/02'

6.1.3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Certidãà negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede

da pessoa jurídica.

6.2. DISPOSIÇÕTS CBN,ITS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
6.2.1- Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de

cópi4 autenticada por cartório competente;
6.2.2- Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em

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

o.z.l- Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões aplesentadas, a

Administração Muniiipal aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente

anteriores à data de apresentação das propostas;

6.2.4- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da ma

se for a íilial, todos os documentos deverão estar em nome da hlial, exceto aqueles doc ento

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da

Avenida Beira Mar, n" 11,000, Baln. Meu Recanto - ILHA COMPRIDA/SP - CEP: 1192
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7.1- No horrírio e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se

pela fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste ceÍame, ocasião em

que serão apresentados os documentos indicados no item 3.1 .- 
l,Z- Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os

envelopes no, I e no. 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a

Documentação de Habilitação.
7,3- O julgamento será feito pelo critério de menor preço, observadas as especificações

técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital;

7.3,1- Havendo divergência entre os valores, prevalecerá o valor unitário do item por

extenso e as correções efetuadas serão consideradas paÍa apuração do valor da proposta'

7.4- A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassiÍicadas as propostas:

7.4.1- Cujo objeto não atenda às especificações, pfttzos e condições fixados neste Edital;

7.4.2- Que apresentem preço ou vantagem baseados exclusivamente em proposta ofeÍadas

pelos demais licitantes;
7,4.3- Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital;

7,4,4- Cujos preços unitários e/ou total apresentar valor superior aos seguintes Valores

Referenciais Máximos:
ITEM I . AQUISIÇÁO DE 03 (TRÊ,S) VEÍCULOS DE PASSEIO, 4 PORTAS'

ZERO QUILOMETRO.
por unidade;
UTILITAR]OS, ZERO

Estância Balneáia

a) Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta

licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os

estabelecimentos, disposta nos itens 6.1.1 a 6.1.3;
6.2.5- Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão, acarretará a

inabilitação do licitante;

7- PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

R$
ITEM II - AQUISIÇ o DE 02 (DOIS) CULOS

QUILOMETROS, TIPO PICK UP.
RS por unidade;

PASSEIO 1.8, ZEROITEM III - AQUISI ODE03
QUILOMETROS
RS , por unidade;

AQUISIÇAO DE 01 (UM) cul,o 4x4 sPoRT, ZERO

QUILOMETRO
RS , por unidade.
7.5- Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado

o ceÍame, lavrando-se ata a respeito.
7.6- As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com

observância dos seguintes critérios:
7.6.1- Seleção da proposta de menor preço e das demais com pleços até 107o (dez por

)vE CULOS

cento) superiores àquela;
7,6.2- Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no i or,

serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores pregos, até o máxi t No

Avenida Beba Mar, n" 11.000, Baln, Meu Recanto - ILHA COMPRIDA,/SP -
E-mail: j uridicoilh@Xtahoo. cotn br

11925-000
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caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do número de

licitantes;
l.s.l- o Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a

formular lances de Íãrma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os

demais, em ordem decrescente de valàr, decidinào-se por meio de sorteio no caso de empate de

preços;'--''-'a) O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em

relação áos demais empatados, e assim suceisivamente até a definição completa da ordem de

lances.
b) os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à

proporú'd. menoÍ preço, observada a redução mínima entre os lances de 1% (um por cento)' ,,
;;ilt""I ãÀ pr.ço ràit,uá, incúsire em relaião ao primeiro' '/

7.8-Aetapadelancesseráconsideradaencerradaquandotodososparticipantesdessa
etapa declinarem da formulação de lances.

7,9-sehouverempate,seráasseguradooexercíciododireitodepreferênciaàs
microempresas e empresas de pequeno porte' nos seguintes termos:

T.g.l.Entende.sepo.empateaquelassituaçoesemqueaspropostasapresenladaspelas
mi.ro"*pr"sas e empresa; de pequeno pãrte sejam iguais ou até 5 7o (cinco por cento) superiores

à proposta mais bem classificada;
7.g.2- A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem

classificada poderá apresentar p.oportu d. preço inferior.àquela considerada vencedora da fase de

lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta;
'a) para tanto, será óonvocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova

proporã* fr-o máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances' a contar da

ôonvocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão;

;) se houvá equivalência dos valores das propostas apresentados pelas mjcroempresas e

empresas de pequeno porte que se enconhem no iniervalo estabelecido no subitem 7 '9 7 seá

reaiizado sorteió entré elas para que se identiÍique aquela que primeiro poderá exercer a

de llha
Estância Balneária

desistente às penalidades legais cabíveis.

AvenidaBeiraMar,n"ll,000,Baln.MeuRecanto-ILHÁCOMPRIDA/SP-CEP:

preferência e apresentar nova proposta;

bl) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual

valor, respeitada a ordem de classificação.' 
l,b,l- O exercício do direito dá preferência somente será aplicado quando a melhor oferta

da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno poÍe;

7.9.4- Não oconendo a contrataçãà da microempresa ou empresa de pequeno porte'

retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto

airp"rt" no aÍ. 4o, inciso XXIII, da Lei fi520102, sendo assegurado o exercício do. direito de

;*ilÀ"1" ná hipát.r" de haver participação de demais. microempresas e empresas de pequeno

porte cujas proportu, se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7'9 1;
' it tiu hipot"t" da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte' e não

.onfrgurádu a hipótese prevista no item 7.9.4, será declarada a melhor oferta aquela proposta

originalmente vencedora da fase de lances.

7,10-Apósafasedelancesserãoclassificadasnaordemcrescentedos
propostas não sàlecionadas por conta da regra disposta no item 7'6'1, e aquelas seleci

à etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado'
'7.f1-Nãopoderáhaverdesistênciadoslancesofertados,sujeitando-se

valores, as

onadas para

E-mail: j uridicoilha(@St ah oo. cotn br
1925-000
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7.12- O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à

redução do preço.
7.13- Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor

preço, decidindo motivadamente a respeito.
7.14- Considerada aceitavel a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do

Pregoeiro, será veri{icado o atendimento do licitante às condições habilitatórias estipuladas neste

Edital;
7.15- Eventuais falhas, omissões ou ouhas inegularidades nos documentos de habilitação

efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a

decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos'

1.16- A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos

passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
j,l7- A Administração Municipal não se responsabilizuá pela eventual indisponibilidade

dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Oconendo essa

indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante

será inabilitado.
7,18- Constatado o atendimento pleno aos requisitos de habilitação previstos neste Edital,

o licitante será habilitado e declarado vencedor.
7.19- Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às

exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de

classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que,

verificada sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora.

7.20- Coúecida a proponente vencedora, o pregoeiro consultará o seu representante

presente a sessão, afim de verificar a possibilidade de conceder descontos no preço proposto;

7.20,1- Em seguida, o pregoeiro deverá abrir os envelopes contendo os D0cUMENTOS
DE HABILITAÇÃO aa proponente declarada vencedora, decidindo sobre a correspondente

habititaçâo, nos termos das previsões estampadas nos subitens 7.15' 7,16 e 7 '11;
7,20.2- A proponente considerada habilitada será declarada vencedora e consequentemente

será celebrado com a mesma o Instrumento de Contrato.
7.21- Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências

relevantes e quee ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de apoio e pelos presentes

que assim desejarem.
7.22- O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas

necessárias à análiie das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os

licitantes atender às soliõitações no plazo por ele estipulado, contado do recebimento da

convocação.

8. IMPUGNAÇÁO AO EDITAL, RECURSO, HOMOLOGAÇÃO

8.1- Até dois dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa

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

8.2- Eventual impugnação deverá ser dirigida ao Pregoeiro, devendo ser protocolada no

Setor de Protocolo do Município de Ilha Comprida, Avenida Beira Mar, no 11.000, Boqueirão

Norte, Balneário Meu Recanto, Ilha Comprida - São Paulo, através de protocolo, arlo

comercial.
8.2,1- Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho

desigrada nova d ata para a realização deste certame.

&

sera

Avenida Beira Mar, n' 11,000, Baln, Meu Recanto - ILHA COMPRIDA,/SP - CEP:
E-mail : j ur idic o il h @t ahoo. c om. br
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lica, nos

S.3.Aentregadaproposta,semqueteúasidotempestivamenteimpugnado.esteEdital,
implicará na plena aãeitaçáo, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas.

8.4- óos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na

própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção,

ãUrira"-r. então o prazo de três dias que começará a corer a partir do dia em que houver

;;;;il"1. nu ,"d. áo Município de Ilha comprida p.arc a apresentação das razões, por meio de

Áámoriuis, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados pafa apresentar contrarrazões, em

iguut n rme.o de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente' sendoJhes

assegurada vista imediata dos autos;

8.4,1- Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encamiúará os autos

devidamente fundamentado à autoridade competente;
g.4.2- O recurso contra decisão do piegoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento

resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

8.4.3- Os recursos deu"m ser protocolados no Sétor de Protocolo da Município de Ilha

comprida, Avenida Beira Mar, n" i t.000, Boqueirão .Norte, Balnerí.rio Meu Recanto, Ilha

õ"À'p.ia" - São paulo, aos cuiáados da Comissão de Licitação e dirigidos ao Seúor Prefeito

Municipal de Ilha ComPrida.,t.s-Afaltademanifestaçãoimediataemotivadadaintençãodeinterporrecurso,pol

pa.t" dú) proponente(s), impórtara na decadência .do direito de recurso' competindo à

ãrto.iOuàá competente homolàgar o certame e determinar a convocação dos beneficiários para

a assinatura do Instrumento de Contrato'

3.6.Existindorecurso(s)econstatadaaregularidadedosatospraticadoseapósadecisão
do(s) mesmo(s), a autoridadà competente deve praticar o ato de homologação do certame e

ã.à*in* u 
"oívocação 

dos beneficiários para a assinâtura do Instrumento de Contrato.

9 - INSTRUMENTO DE CONTRATO

9,1- A tnstrumento de Contrato deverá registrar o(s) preço(s) do(s) equipamento(s), as

quantidades e as condições que serão observadas quando da entrega dos equipamentos'

9.2- A Instrumánto de Contrato deverá seiassinado pelos eventuais beneficiários no prazo

de5(cinco)diascorridos,apartirdaconvocação.Aproponentequedeixardefazê-lonoprazo
estabelecido, dela será excluída'

9.3- ôohidas as assinaturas, a Prefeitura providenciará a imediata publicação do Extrato

de Contrato.-- - -t,a- o prazo de validade do contrato será equivalent e ao pÍazo de garantia dos

equipamentos, càntados a partir da data da publicação do respectivo Co1tr1t9' 
.-=-'-t;._ 

quundo a Adjudicataria, convocada denüo do prazo de validade de.sua proposta, se

recusar a assinar o contrato (ou retirar o instrumento equivalente), será convocada.outra licitante,

àbse*ada a ordem de classificação, para celebrar o contrato' e assim sucessivamente' sem

prejuízo da aplicação das sanções cabíveis'
g.7- Ássegurados o cóntraditório e a ampla defesa, a empresa vencedora terá seu contrato

cancelado quando:
9.7.i- Descumprir as condições do Instrumento de Contrato;

9.7.2- Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instÍumento equivalen

estabelecido pela Prefeitura, sem justificativa aceitável;
g,7.s-'For declarado inidóneo para licitar ou contratar com a Administração

termos do aÍigo 87, inciso IV, da Lei Federal no 8'666,de21 dejunhode 1993;

ÁvenidaBeiraMar,n"ll.000,Baln.MeuRecanto-ILHACOMPRIDA/SP-CEP:
E-mait: jurtdicoilh{qyahoo.com.br
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9,7.4- For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7o da

Lei Federal n". 10.520, de 17 de julho de 2002.
9.7.5- Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta

Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666193 e suas alterações posteriores.

9.8- Independentemente das previsões retro indicadas, a detentora poderá solicitar o
cancelamento do respectivo contrato na oconência de fato superveniente que veúa comprometer

a perfeita execução contlatual, decorente de caso fortuito ou de força maior devidamente

comprovado.
9.9- Os fomecedores detentores do Instrumento de Contrato estarão obrigados a fomecer,

nas condições estabelecidas no ato convocatório e respectivos anexos;

9.10- Os pedidos de fomecimento ocorrerão de acordo com as necessidades da Prefeitura e

por meio da emissão de Autorização de Compra.
9.10.1- o fomecedor deverá retirar a a]u;torizaçáo de compra no pmzo de cinco dias

corridos, contados da convocação;
9.10.2- A retirada do instrumento de compra fica condicionada a atualização, pelo

fomecedor, de sua regularidade fiscal nos termos do item 6.2.2;

9,10.3- Se as certidões apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro ainda

estiverem válidas o fomecedor estará dispensado de atualizáJas.

9.11- O fomecedor que, convocado, recusar-se injustificadamente em retirar o instrumento

de compra no prazo marcado, terá seu contrato cancelado, sendo-lhe aplicável a multa pela

inexecução total do ajuste.

10. PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

10.1- As entregas ocorrerão conforme as especificações e condições estabelecidas no

Anexo II deste Edital, correndo por conta da empresa pÍoponente todas as despesas pertinentes,

tais como seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios.

10,r,i- es entregas deverão ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias, contados a paÍir da

data de assinatura do Instrumento de Contrato e da Autorização de Compras, que deverão ocorrer

simultaneamente;
10.1,2- Só será emitido Atestado de Recebimento se atendidas as determinagões deste

Edital e seus anexos.
10,1.3- Não será apreciado pedido de prorrogação de prazo de entrega apresentado após a

data limite estabelecida no subitem 10.1 .1 .

10.2- Constatadas irregularidades no objeto, a Prefeitura, sem prejÚzo das penalidades

cabiveis, poderá:
10.2.1- RejeiLl-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Anexo II,

determinando sua substituição ;

10.2.2- Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades.

10.3- As irregularidades deverão ser sanadas no prazo miíximo de 48 (quarenta e oito)
horas, contados do recebimenÍo pelo adjudicatario da notificação por escrito, mantido o preço

inicialmente contratado.
10,4- O recebimento definitivo não exime a Conüatada de sua responsabil na forma

da Lei, pela qualidade dos equipamentos entregues.

11- FORMA DE PAGAMENTO

Avenida Beira Mar, n' 11.000, Baln. Meu Recanto - ILHA COMPRIDA,/SP '
E - mai I : j ur id i c oi I h @t a h oo. c om. br
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11,1- O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias contados da emissão do Atestado de

Recebimento, àiritamente em estabelecimento bancario e conta corrente indicada pela

vencedora(s) do Instrumento de Contrato, ou no Caixa da Prefeitura.

ll.i- Conforme o protocolo ICMS 42109, alterado pelo protocolo ICMS 1/2011 ficam

obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal,

mod-elo I ou 1-A, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida,

realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta'

tt.i- Nâo será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou

outros necessários à contratação conteúam incorreções'

1l'3-Acontagemdoprazoparapagamentoconsiderarádiascorridoseteráinícioe
encerramento em dias de expediente na Prefeitura.

11.4- Os documentos de cobrança, deverão ser entÍegues na sala do Departamento

Municipal de Administração e Finanças da Prefeitura'

tt.5- quando for constatada qualquer irreguladdade na Nota Fiscal/Fatura, será

imediatamente iolicitada à contratada, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente

regularização, que deverá ser encamiúada a Prefeitura no prazo de 03 (três) dias úteis;
- 

11,5.1- 
-Caso 

a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo

paÍa pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação'

12- DOTAÇÁO ORÇAMENTÁRIA

12.1.-As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, onerarão os

orçamentários e financeiros reseryados nas seguintes dotações orçamentárias:

Departamento de Adminishagão e Finanças - Ficha no 13 ;

Departamento de Planejamenio e Desenvolvimento-Urbano - Ficha no | 5 ;

Departamento Municipal de Saúde - Ficha n' ü,§í ;

Departamento Municipal de Bem Estar Social - Ficha no l,Sl t

Departamento Municipal de Obras e Serviços - Ficha no 66

13. SANÇÕES

13,1-Quem,convocadodentrodoprazodevalidadedasuaproposta'nãocelebraro
contrato, deixar de entregaÍ ou apresentar documentação falsa, ensej ar o retardamento da

execução de seu objeÍo, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer

fraude fiscal, Íicará sujeito às sanções p..rittát no artigo 7o da Lei Federal n". 10.520/02, demais

penalidades legais, que a Contratada declara coúecer integralmente'

14. DISPOSIÇÔES FINAIS

14.1- As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação

da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde nao

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

14.2 O resultado do presente certame e os demais atos pertinentes a e
passíveis de dinrlgação, serão publicados no Diario Oficial do Estado de São Paulo.

Instrumento de Contrato, os envelopes tendo os

ficarão à disposição para retirada, pelo de cinco

Avenida Beira Mar, n, I 1.000, Baln. Meu Recanto - ILHA COMPRIDA/SP - CEP: 11925-000

E -mail : j ur idicoil h @y ah o o. cont b r

14,3- Após a Publicação do

documentos de habilitação, não aberto

dias, findo o qual serão inutilizados.
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14.4- O Extrato de Contrato será publicado no Diário Oficial do Estado

14.5- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro'

14.6 - A qualquer t.rnpo éttu licitação poderá ser anulada ou revogada' com ampaÍo na

legislação que rege o presente certame.

Estância Balneária

15. DOS ANEXOS

15.1.- Integram o presente Edital, os seguintes anexos:

Anexo I - descrição do objeto do certame;

Áo.ro tt _ modáo de deciaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;

Anexo III - modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo;

,lne*o IV - modelo de declaração de micro empresa ou empresa de pequeno porte;

Anexo V - modelo de proposta de preços;

Anexo VI - Instrumento de Contrato

16- INFORMAÇÔES

16.1.- Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser p

pelo interessado no DepaÍamento Jurídico da sede do Munlclplo de Ilha ComPrida, situado

lra mar, n 1 1.000 Balneário Me , neste Município de Ilha ComPri
Avenida Be
Estado de

3842.1141.
São Paulo, ou através do Fone 3) 3842.7000 ramal 7066 e Fax (0xx13

Ilha Comprida I de Outubro de 2014'

DÉCIO É r,nxruna
P unicipalt

Avenida Beira Ma,, ", 1r.000,:*t{j,;i;:í;:6,,,:u#::y:orrt, - CEP: tte25-000
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ANExo I - orscmçÁo Dos EQUIPAMENToS
EDTTAL on llcrraçÂo - PREGÃo PRESENCIAL No 047/2014

ITEMI
neulslÇÁo DE 03 (rnÊsl vr,Ícul-os--os .-PASSEIo'
qüiióúBrno, coM AS sEGUINTES cARAcTERTSTICAS:

L- COR:BRANCO;

rt.- ANo DE rlsRlcaÇÃo A PARTIR DE 2014;

IIL- MODELO A PARTIRDE 2014;

IV.- CAPACIDADE: 04 PASSAGEIROS + MOTORISTA;

V.- MOTOR: 1.0 FLEX;

vL- potÊxcrl: ltÉ zo cv;
vIL- oPCIONAIS: nÁnroico MP3 PLAYER' coM
DESEMBASADOR.

&ocesso n. fts.

llt 4,

ITEMII
AeuIsIÇÃo DE 02 (DoIS) vnÍcur,os-utlt,l^11ry.os'zERo QUILoMETRoS' TIPo

pràxup, coM AS sEGUINTES cARACTERTSTICAS:

L-

II..
IU.-

IV.-

v.-
V.- MOTOR: 1.4 FLEX;

VI.- POTÊNCIA: ATÉ 84 CV;

VII.. OPCIONAIS: NÁNTOICO MP3 PLAYER, COM AR QUENTE E

DESEMBASADOR.

COR: BRANCO;

ANO DE FABRICAÇÂO A PARTIR DE 2OI4;

MODELO A PARTIR DE 2OI4;

CAPACIDADE: 01 PASSAGEIROS + MOTORISTA;

CAPACIDADE DE CÀRGA: ATE 75OKG;

4 PORTAS, ZERO

AR QUENTE E

OS PASSEIO, ZERO QUILOMETROS' COM AS
ITEMIII
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCUL
SEGUINTES CARÂCTERISTICAS:

I.- COR: BRANCO;

II.- ANO DE FABRICAÇÁO A PARTIR DE 2014;

III.. MODELO A PARTIR DE 2014;

W.- CAPACIDADE: 06 PASSAGEIROS + MOTORJSTA;

ÁvenidaBeiraMa,,,"11.000,:*ry;:tf;:f;:ã,r,:rfÍ::y:orru 11925-000
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V.- MOTOR: 1.8 FLEX;

vL- potÊxcu., lrÉ rzo cv;
VII.- OPCIONAIS: NÁNTOICN MP3 PLAYDR, COM AR QTJENTE E

DESEMBASADOR.

ITEM IV

e.eutstÇÁo DE 01 (uM). lT Ícut o 4x4 sPoRT' zERo QUILoMETRoS' coM AS

SEGUINTES CARACTERISTICÀS:

I.- COR: BRANCO;

il.- ÂNo DE FABRICÁÇÁo A PARTIR DE 2014;

III.- MODELO APARTIRDE 2014;

IV.- CAPACIDADE: 04 PASSAGEIROS + MOTORISTA;

V.- MOTOR: 1.3 4X4 GASOLINA;

VI.. POTÊNCIA: ATÉ 85 CV;

YII.- OPCIONAIS: RÁ»IOICN MP3 PLAYER, COM AR QUENTE E

DESEMBASADOR;

VIII - AR CONDICIONADO;

IX-ENGATE (DIANTEIRO E TRASEIRO)

OBS: TODOS OS VEÍCULOS DEVERÃO SER APRESENTADOS' DEVIDAMENTE

LICENCIADOS EM NOME DO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA' CUJO DADOS

CONSTAM DO PRESETE EDITAL.

LoCAL DE ENTREGA: ÀVENIDA BEIRA MAR, N. 11'000 - BALNEARIo MEU

RECANTO - ILHA COMPRIDA, ESTADO DE SÁO PAULO'

Fk.

Avenida Beira Mar, n' 11.000, Bah Meu Recann -'rÍÍ:"::Y'o"u ' CEP: 11925-000
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ANExo II - DECLARAçÃo or H.qrrt,ruÇÃo
EDITAL nn ltclTlÇÂo - PREGÃo PRESENCIAL No 047i2014

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

(nome completo), RG no.

Fls

exigências e os requisitos de habilitação previsto

realizado pela Município de Ilha Compri

participação neste certame.

Local e data....'

Razão Social da EmPresa
Nome do resPonsáveVProcurador
Cargo do responsáveVProcurador
N.o do documento de identidade

Eu

representante legal da (denominaç

DECLARO, sob as Penas da lei, que a

ão da pessoa jurídica), CNPJ n'.

empresa cumpre Plenamente as

s no instrumento convocatório do Pregão no'

da, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua

l a
a

Avenida Beira MaL n' 11.000, Baln, Meu Recanto - ILHA COMPRIDA/SP -
E- m ai t : j uridic oil h oll@t ahoo. c om- br

11925-000
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Processo n. tls

5\\/i, 4t

ANExo III - DECLARAÇÃo DE rxBxrstÊxclA DE FATo IMPEDITIvo
EDITAL »r r,rcrreçÃo - pnncÁo PRESENCIAL No 04712014

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ""(endereço completo)" ''
inscrita no CNPJ sob n.o neste ato representada pelo seu

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem em atendimento aos

i"quisito. de habilitação DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta,

,ob u, p"nu, da Lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou conÍratar com â

Administração Pública, e, que não está suspensa de participar em proce§so§ de licitação ou

impedida de contratar com a Município dellha Comprida, e que se compromete a comunicar

ocorrência de fâtos supervenientes.

DECLARAÇÂO DE INEXTSTÊ,XCI,I oB FATO IMPEDITM

Por ser verdade assina a Presente.

Local e data.

Razão Social da EmPresa
Nome do responsáveVProcurador
Cargo do responsáveVProcurador
N.o do documento de identidade

Avenida Beira Mar, n. 11.000, Baln, Meu Recanto - ILHÁ COMPNDA/SP - CEP: 1 1925-000

E-mail : j ur i dic o il h a@1t ah oo, co nt br
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ANExo Iv-DECLARaÇÁo »r MICRoEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENo
PORTE

EDTTAL »r lrcrr,lçÁo - pnrcÃo PRESENCIAL No 047/2014

nr,culnrçÂo DE MICRoEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENo PoRTE

DECLARO, sob as Penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato

convocatóno, que a empre (denominação da Pessoa

jurídica), CNPJ no. é microempresâ ou empresa de pequen

poÉe, nos termos do enquadramento pÍevisto na Lei Complementar no' 123, de 14 de dezemb

de 2006, cujos termo s declaro coúecer na íntegra, estando apta, portanto, a exerceÍ o direito d

preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão n'.

realizado pela Município de Ilha Comprida'

Por ser verdade assina a Presente

Local e data.'...

Razão Social da EmPresa
Nome do responsáveVProcurador
Cargo do resPonsáveVProcurador
N.o do documento de identidade

Av e n i d a B e i r a M a,,,' I 1. 0 0 0, ;* {# #;:f;:6,,,:o# ::y,, 
o o.t'' c E P : 1 1 e 2 5' 0 0 0





Estância Balneária

ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

EDITAL DE LICITAÇÃo - pRncÂo PRESENCIAL No 047/2014

PROPOSTA DE PREÇOS

A simples apresentação desta Proposta é considerada como indicação bastante de que inexistem

fatos que impeçam a participação neste certame'

Nãoéobrigatóriaaapresentaçãodepropostaparatodosositens,podendoolicitanteapfesentar
proposta somente para o(s) item (s) de interesse:

Parao(s)item(s)nãocotados(s),deveconstaraexpressão..nãocotado''nocampopreçodo
item;

Objeto: Aquisição de Veículos para Uso da Administração'

Planilha descrevendo os itens

prazo de Entrega: Até 20 (vinle) dias, contados a partir da data de assinatura do Instrum ode

Contrato.

Ávenida Beira Mar, n" 11.000, Baln. Meu Recanto - ILHA COMPRIDA/SP - CEP: 11925-000

E - mail : j ur idicoilhdl@y ah o o. co m- br

5rr
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DADOS DO LICITANTE
Denominação:

Endereço:

Fone:

Fax:

E mail:

Município de llha Comprida

CEP:

CNPJ:



Município de llha Comprida
Estância Balneária

oBS: TODOS OS VBÍCUI,OS SnnÃo APRESENTADOS' DEVIDAMENTE
LICENCIADoS EM NOME »o l'IwIcÍpro DE ILHA coMPRrDA.

Validade da proposta (mínimo 60 dias)

Declaro, sob as penas da lei, que o(s) produto (s)/ serviço (s) ofertados atendem todas as

especificações exigidas no Anexo II do edital'

Declaro, que o preço indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da

upr..rnâôao desta'proposta incluindo, entre outros: tributos, encaÍgos sociais, material, despesas

administrativas, seguro, frete e lucro.

Local e data

Razão Social da EmPresa
Nome do responsáveVProcurador
Cargo do responsáveUProcurador
N.o do documento de identidade

on.Pt

lr

Avenida Beira Mar, n. 11.000, Baln. Meu Recanto - ILHA COMPRIDA/SP - CEP: 11925-000

E-mail: j uridicoilh@tahoo, cotn- br
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CONTRATONO NOIA-APJ.
TERMO DE CONTRATO N" XXXI2014-APJ,
PARA FORNECTMENTo DE rrÍctll,os,
euE cELEBRAM ENTRE sr o rwrxrcÍpro
DE ILHA COMPRIDA E A EMPRESA

Aos dias do mês de do ano de dois mil e quâtorze, o MUNICIPIO DE
ILHÂ COMPRIDA, Entidade Pública, inscrita no CNPJMF n" 64.037.87210001-07, com sede à
Av. Beira Mar, n" 11.000 - Balneário Meu Recanto, neste Mwricípio de Ilha Comprida, Estado de

São Paulo, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, o Seúor DÉCIO JOSÉ VENTURA,
brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG. n" 8.761.433/SSP/SP e do CPF,MF sob o no

051.163.808-66, doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro [ado, a Empresa
com sede à

no Baino
no Município de Estado de

inscrita no CNPJ^4F sob o no com

Inscrição Estadual n' neste ato representada por (cargo que ocupa na

empresa) o Senhor nacionalidade, estado civil, portador da Cédula

de Identidade RG. no e inscrito no CPF^4F. sob o no

residente e domiciliado na _.
no _, Baino
Estado de

no Município de
doravante denominada CONTRATADA, tendo como

1.1 A CONTRATADA obriga-se a fomecer os veículos abaixo relacionados, em conformidade
com as Especificações Técnicas apresentadas e da proposta apresentada pela

CONTRATADA no procedimento licitatório mencionado no Preâmbulo deste Contrato.

1.2 A presente licitação tem por objeto a Aquisição de veiculos OK, Ano e Modelo
201412014, de conformidade as descrições e especificações Técnicas apresentadas no
Anexo II, sendo:

03 (TRÊS) VEÍCULOS DE PASSEIO, 4 PORTAS, ZERO QUILOMETRO, COM AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS:

I.- COR: BRANCO;

II.. ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2014;

[I.- MODELO A PARTIR DE 2014;

IV.- CAPACIDADE: 04 PASSAGEIROS + MOTORISTA;

Avenida Beira Mar, n' 11.000, Baln. Meu Recanto - ILHA COMPNDÁ/SP - CEP: 119
E- mail : j aridicoil h @t a h oo. c om. br

losessõ;t fl

1 3t

5-000

respaldo o resultado do Pregão Presencial n' 04712014 e a autorização constante do Processo PP no

04712014, celebram o presente Contrato com base na Lei Federal n' 8.666193, alterada pela Lei
8.883/94 e republicada em 06107194, mediante as Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO



Estância Balneária

V.- MOTOR: 1.0 FLEX;

vI.- POTÊNCIA: ATÉ 70 CV;

VIL- OPCIONAIS: RIIOIOICO MP3 PLAYER, COM AR QUENTE E

DESEMBASADOR.

02 (DOIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS, ZERO QUILOMETROS, TIPO PICK UP' COM

AS SEGUINTES CARACTEÚSTICAS:

I.- COR: BRANCO;

[- ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2014;

[I.. MODELO A PARTIR DE 2014;

IV.- CAPACIDADE: 01 PASSAGEIROS + MOTORISTA;

V.. CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 75OKG;

V.- MOTOR: 1.4 FLEX;

VL. POTÊNCIA3 ATÉ 84 CV;

V[.- OPCIONAIS: NÁ»IOICO MP3 PLAYER, COM AR QUENTE E

DESEMBASADOR.

01 (UM) VEÍCULO 4X4 SPORT, ZERO QUILOMETROS, COM AS SEGIIINTES
CARACTERISTICAS:

Pllsqssfii tt

tq sgl

I.-

II.-
III.-
IV.-

v.-
vL-

COR: BRANCO;

ANO DE FABRICAÇÁO A PARTIR DE 2014;

MODELO A PARTIR DE2OI4;

CAPACIDADE: 04 PASSAGEIROS + MOTORISTA;

MOTOR: 1.3 4X4 GASOLINA;

POTÊNCIA: ATÉ 85 CY;

Avenida Beira Mar, n" 11.000, Baln. Meu Recanto - ILHA COMPRIDA'/SP - CEP: 11

E- mail : j uridic o il ha@t a h o o. cont br
5-000

03 GRÊS) VEÍCULOS PASSEIO, ZERO QUILOMETROS, COM AS SEGUINTES

CARACTERÍSTICAS:

I.- COR: BRANCO;

II.- ANO DE FABRICAÇÁO A PARTIR DE 2014;

III.- MODELOAPARTIRDE2OI4;

IV.- CAPACIDADE: 06 PASSAGEIROS + MOTORISTA;

V.- MOTOR: 1.8 FLEX;

VI.- POTÊNCIA: ATÉ 120 CV;

V[.. OPCIONAIS: NÁ»TOIC» MP3 PLAYER, COM AR QUENTE E

DESEMBASADOR.

Município de llha Comprida

f
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V[.- OPCIONAIS: NÁPTOICN MP3 PLAYER' COM AR QUENTE E

DESEMBASADOR;

VIII - ARCONDICIONADO;

IX-ENGATE (DIANTEIRO E TRASEIRO)

OBS: TODOS OS VEÍCULOS DEVERÁO SER APRESENTADOS, DEVIDÀMENTE

LICENCIADOS EM NOME DO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA' CUJO DADOS

CONSTAM DO PRESETE EDITAL.

LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA BEIRA MAR, N" 11.OOO - BALNEÁRIO MEU

úcaxro - ILHA coMPRIDA, ESTADo DE sÃo PAULo'

CLÁUSULÀ SEGLI\DA. ELEGIBILIDADE DOS BEM E SERVIÇOS DECORRENTES

2.|osbensofertadosdeverãoestaremperfeitascondiçõesdeusoeflmcionamento,eo
pagamento feito será limitado a esses bens e aos serviços decorrentes'

CLÁUSULATERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÓTS »T P.ICA.UMXIO

3.1 pelo integal e satisfatório fomecimento dos bens e serviços deconentes (caso aplicável)

indicados na cláusula 01 e no Anexo II do Edital, a GoNTRATADA receberá a impoÍância

de R$

3.2 O pagamento do valor constante da Cláusula 3'1, será efetuado' em parcela única' até 20

(vinte) dias após a enfega dos veículos. e mediante apresentação da Nota/Fiscal/Fatura

àp..áuau qu*do do reõebimento definitivo dos equipamentos, de acordo com a proposta

aires"ntadu na licitaçao e nas condições previstas no edital, devendo ser entregue até 60

(sessenta) dias da assinatura deste contrato'

CLÁUST]LA QUARTA- AUMENTO OU DIMINUIÇÂO DO VALORDO CONTRATO

4.lAcritériodaCONTRATANTE,poderãoserfeitosacréscimosousupressõesno
fornecimentodosbens,quenãoimpliçemalteraçãosuperiora25To(vinteecincoporcento)
do valor do Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - CRJíDITO ORÇAMENTÁRIO E TINAI\CEIRO

5.1 Os recursos para a aquisição dos equipamentos e contratação dos serviços decorrentes, são

oriundos das verbas consignadas no presente exercício, estando alocados nos seguintes

Departamentos, com os seguintes Dotaçõe s Orçamentátias:

Departamento de Administração e Finanças - Ficha n"

Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urbano - Ficha n'-;
Departamento Municipal de Saúde - Ficha no 

-;
Departamento Municipal de Bem Estar Social - Ficha no 

-;
Departamento Municipal de Obras e Serviços - Ficha n'-'

CLÁUSULA SEXTA - GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

ÁvenidaBeiraMar,n'1l,000,Baln.MeuRecanto-ILHACOMPRIDA/SP'CEP:11
E-mail : j uridic oilh@St ah o o. com- b r

Município de llha Comprida
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Como garantia da execução das obrigações assumidas, a CONTRATADA se obriga a
proceder com a entÍega e imediata dos veículos, nas condições estabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÔES GERAIS DA CONTRATADA

7.1 A CONTRATADA obriga-se a:

6.1

Ptocesso no Fls

Sttlltl «,

a)

b)

c)

responder pelas ações e omissões de seus fomecedores/prestadores de serviço e

pessoas direta ou indiretamente empregadas pelos mesmos, assim como por ações e

omissôes de seus próprios diretores e empregados. Neúuma disposição deste

Contrato criará uma relação contÍatual entre qualqueÍ subfomecedor/subcontratado e

a CONTRATANTE, para pagar ou fazer com que sejam pagos quaisquer dos

referidos subcontratâdos;
arcar com os custos decorrentes da utilização de materiais, equipamentos, dispositivos

ou processos patenteados, devendo preservar, indenizar e manter a CONTRATANTE

a salvo de quaisquer reivindicaçôes, demandas, queixas e representaçõe§ de qualquer

natweza, resútante desta utilização;
arcar com o ônus de todas as obrigações tributririas, trabalhistas, previdenciárias ou

securitárias, devidas fora ou dentro do Brasil, incidentes sobre o bem objeto deste

Contrato;

e)

0

estabelecer prazo de garantia dos equipamentos, não inferior a 12 (doze) meses,

contados da data de swr entÍega e aceitação definitiva, contra quaisquer defeitos

provocados por falhas ocorridas no projeto, fabricação, armazenamento, transporte,

instalação ou colocação em funcionamento dos bens;

prestar assistência técnica, durante o período de garantia; e,

tansportar adequadamente os bens até o local de entrega mencionado na Cláusula 10,

e, se for o caso, testá-lo no local indicado pela CONTRATANTE.

CLÁUSI]LÂ OITAVA - ST]B-ROGAÇÃO

8.1 As obrigações decorrentes do presente Contrato não poderão ser sub-rogadas no todo ou em

parte, rãsÁatvaaa a sub-rogação da prestação de assistência técnica, se autorizada pela

CONTRATANTE, no período de garantia dos bens.

8.2 A sub-rogação de que Íata a Cláusula anterior não eximira a CONTRATADA de suas

."rpon.uúfidud.s co-ntratuais, e das penalidades previstas no caso de descumprimento das

mesmas.

cLÁusuLA NONA - FISCALIZAÇÂO

9.1.1 A autoridade competente designará uma Comissão para vistoriar e se de acordo, receber os

d)

bens que constitui o objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇOES DE RECEBIMENTO DOS BENS

Avenida Beira Mar, n" ,.000,:*t!r;if;:i;:6r:o::"::yrooru _ c.p: t1 5-000
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10.1 Os bens deverão ser entregues dentro do prazo Íixado pela cláusula 11.1, no seguinte

endereço:

lruxrcÍpro DE ILIrA COMPRTDA
AVENIDA BEIRA MAR, N" 11.OOO

sA.r-NnÁRro MEU RECANTo - ILHA coMPRTDA/sP
CEP: 11.925-000

lO.2 Os bens devetão atender as especificações fomecidas pela CONTRATANTE, e apresentar as

características informadas pelo licitante em sua Plopost4 desde que compatíveis com as

especificações constantes do edital. A CONTRATADA obriga-se a substituir, sem ônus para

o CONTRATANTE, os bens entregues avariados ou com defeito de fabricação.

10.3 Dentro de 03 (três) dias, contados da data de recebimento dos bens, o setor responsável,

atestará a sua aceitação e emitirá o Termo de Aceitação Definitiva (ou recibo), ou solicitará a

substituição do mesmo. A aceitação dos bens não eliminará nem limitará as obrigações de

garantia e assistência técnica.

CLÁUSL'I,A DÉCIMA PRIMEIRA - PRAZO DE ENTREGA

1 1 .1 - O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 20 (vinte) dias corridos, contados da

assinatura do contrato.

11.2 - A entrega dos bens objeto deste contrato, deverá ser feita no Município de Ilha Comprida,

na sede da MLJNICÍPIO, sito a Avenida Beira Mar, n" 11.000 - Balneário Meu Recanto - IIha

Comprida - Estado de São Paulo, correndo por conta da Contratada as despesas de transporte,

tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios decorrentes da entrega e do fomecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA . MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÔES DE

HABILITAÇÀO

12.1 A CONTRATADA obdga-se a manter, duante toda a execução do ContÍato, em

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e

qual ificagão exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDÂDES

13.1 Se a CONTRATADA deixar de cumprir o disposto neste instrumento, ficará sujeita as

seguintes sanções administrativas, a serem aplicadas altemaüva ou cumulativarnente:

a) advertência;
b) multa equivalente a l0%o (dez por cento) do valor do Contrato, por infração à

Cláusula 7.1, alíneas "d", instrumento;
c) multa no valor de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor do Contrato, até o limite

de 10% (dez por cento), em caso de atraso injustificado na entrega dos bens

atingido este valor miiximo, a CONTRATANTE poderá decidir pela

ConÍato;
Avenida Beira Mar, n' 11.000, Baln. Meu Recdnto - ILHA COMPRIDA/SP - CEP:

E - ma i I : j ur i d ic o il h@t a h o o. c orn" br
925-000

do
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d) multa de 10% (dez por cento) em caso de rescisão contratual por motivo de não

cumprimento ou cumprimento inegular das Cláusulas, especificações e prazos deste

instrumento, cumulativa à aplicada em ürtude da infração que motivou a rescisão;

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e

declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida

a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

e)

13.2 Os bens entregues em desacordo com o estabelecido neste ContÍato serão considerados, para

efeito de mult4 como não entrcgues.

13.3 As multas previstas na Cláusula 13.1 não têm efeito compensatório e o seu pagarnento não

eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos deconentes das infrações

cometidas.

13.4 As multas devidas pela CoNTRATADA serão descontadas da garantia de execução do

Contrato, de quaisquer faturas apresentadas pela CONTRATADA ou ainda, se necessário,

cobradas judicialmente.

CLÁUST]LA DÉCIMA QUARTA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO

14.1 Este Contrato será valido pela período de garantia dos equipamentos, contados da data de

entrega dos bens, neste Municipio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - RESCISÁO

1 5.1 O CONTRATANTE podeú rescindir administrativarnente o presente Contrato nas hipóteses

e condições previstas nos Artigos 77 a80 daLei 8.666193.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. PUBLICAÇÃO

16.1 Dento de 20 (vinte) dias, contados da assinatura deste Contrato, o CONTRATANTE
providenciará sua publicação resumida no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO

17.1 Para efeito de interpretação deste Contrato, será observado o seguinte:

a) no caso de divergência entre a pÍoposta apresentada pela CONTRATADA e o Edital,

ou entre a proposta da GONTRATADA e as Especificações, prevalecerá o disposto no

Edital ou nas Especificaçôes; e

b) no caso de divergência enÍe os documentos mencionados na alínea "a" pra

0

presente Contrato, este prevalecerá.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CO

Avenida Beira Mar, n' 11.000, Baln. Meu Recanto - ILHA COMPRIDA,TSP - CEP:
E- mai I : j ur idic o ilh @t ah oo, com. b r

1925-000
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nÉcro.losÉ vENTURA
Prefeito Municipal

Contratada

Testemunha

§ome/CI)

18.1 Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição a proposta de preços

apresentada pela CONTRATADA.

clÁusula nÉcIMA NoNA - usroslçÓns FINAIS

19.1 A Lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94, regefir a aplicação deste Contrato e a solução de

litígios que, eventualmente, dele possam resultar.

lg.2 Fica eleito o Foro da comarca de Iguape, com renúncia a qualquer outro por mais

privilegiado que seja, ou veúa a ser, paÍa dirimir as dúvidas ou litígios oriundos da

execução do Presente contrato.

19.3.- A parte que der causa ao rompimento deste instrumento arcará com as despesas

processuais e demais verbas cominadas à espécie.

E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lawou-se o presente Contrato em

01 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, após lido e achado conforme, é

assinado pela coNTRATANTE, CONTRATADA na presença de 02 (duas) testemunhas.

Ilha ComPrida, 

- 
de 

- 

de 2014.

Testemunha
§ome/Cl)

Avenida Beira Man n' 1L000, Baln. Meu Recanto - ILHA COMPRIDA./SP ' CEP: 11925-000
E-mail: j uridicoilh@stahoo, cotn br
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