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JARÍDICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA, errtidade pública, inscrita no

C.N.P.J./M,F. sob o n" 64.037.812/000I -07, com sede na Avenida Beira Mar, n' 11.000 - Balneário Meu

Áecanto, neste Município de llha Comprida, Estado de São Paulo, toma público, para conhecimento dos

ini"."r.udo., que fará realizar a licitaçaà na modalidade *CONVITE-, do tipo Menor Proço' objetivando a

locação de 0l ium) caminhão Equipio com coletor compactador, para realização dos serviços de coleta de

Lixo Domiciliar, no baino do Boqueirão sul, neste Município de Ilha cornprid4 Estado de sáo Paulo. 0
recebimento e abertura dos envelopàs de Habititaçao e eroposia de Preços dar-se-á no_dia 28 de Julho de 2009,

l, iO,ôO f,o. , na Sala do Setor de Compras da Êrefeitura Municipal de Ilha Comprida, no endereço acima e

as informaçOes serão prestadas pelo fonl (0XXl3) 3342.7000 e fax (0XXl3) 3842.114.1, nos horários das

09:00 à l2:00 e das 14:00 x rz:oó1oÀ ae segunda a sexta feiÍ4 arté 02 dias úteis anteriores à realização do

certâme licitatório.
A presente licitação seÉ regida pela Lei N' 8'666, de 2l de juúo de 1993 com suas alteraÇões

posteriores, e ao estab€lecido neste Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRJDA
(DEPÀRTAMENTO DE COMPRAS)

AVt E LICIT
CONVITE N" 009

I-DOOB.TETO

O objeto da presente licitação é a locação de 0l (um) Caminhão' equipado com Coletor Compactador'

pu*."rti-çáo dos §erviços de Cãleta àe lixo Oomiciiiar, no bairro do Boqueirão Sul, neste.Município de

ífru Co.p.iau. Estado di São Paulo, pelo período de 04 (quatro) meses' devendo os equipamentos ser

apresentaáos em perfeito estado de conservação e funcionamento'

TI-DTAEHORA

O envelope PROPOSTA deveni ser entregue no Departamento Compras na Avenida Beira Mar' n'

I1.000, neste uunicipio de llha comprida, aré as-13:30 horàs do dia 28 de Julho de 2009, iniciando-se a

abeÍura no mesmo dia e local, às 14:00 horas'

IIJBOTO§IA

As propostas deverão ser apresentadas em envelopes fechados'

3.1 - Da proposta deverão constaÍ com clareza e sem rasura os seguintes elementos:

3.1.1 - Nome e qualificação completa do proponente;

3.1.2 - CaÍt^proportu 
"oni*do'o 

valor mensal e o valor total da locação' incluindo nestes todos os

custos com manutenção, encargos sociais e comerciais, com exc€ção dos custos relativos a combustíveis e

motorista de acordo com o estabelecido no Edital;

3.13 - No montante proposto pela concorrente deverão estar incluídos todos os custos operaclonals e

administrativos de sua atividade à os tributos que eYentualmente se façam devidos;

3.1.4 - os elemento. qu" rããu- o pÃpotu a"'"tao t"r daaáos' rubricados e assinados sem emendas'

rasuras entrelinhas ou ressalvas;

3.1.5 - Validade da proposta: Até 60 (sessenta) dias'

IV. DISPOSICÓES GERÀIS
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4.4.1 - Indicação do responsável ou responsáveis que assinarão o Termo de Contrato, com a

qualificação completa e, se procurador o instrumento de mandato;
4.4.2 - Declaração expressa de que aceita todas as condições contidas neste Edital;

4.43 - Declaração de que assume inteira e completa responsabilidade pela perfeita execução dos

serviços que lhe venham a ser exigidos.

v - Íros rRARALsos Ão

5.1. No dia e hora determinados a Comissão de Licitação iniciará os seus trabalhos cóendo ao

Presidente da comissão declarar a abertura e indicar o servidor para elaborar a ata

5.1.1 - No envelope Proposta serão colhidas assinaturas dos presentes, antes da abeÍtura dos mesmos;

5.1.2 - O presidente inicianí a abertura dos envelopes PROPOSTAS e verificaní se foram cumpridas as

exigências da Lei e do Edital;
5.1.3 - A Comissão Julgadora apreciara na hora qualquer impugnação apresentaia;

5.1,4 _ A Comissão desclassificaní qualquer padicipante que não teúa preenchido os requisitos legais

quanto às exigências do edital, ato em que o Presidente fani constar da Ata e devolvenl ao proponente

participante da licitação, o EnYelope;

5,1.5 - Findós os trabalhos a Comissão lawará uma ata constando todos os dados necessários, nomes

dos participantes, representantes, ocorÍências e manifestações durante a reunião;
' 

S.i.O - Sao iroibidos adendos ou complementos às propostas apresentadas;

5.1.7 _ o irresidente da comissão iecolhená todos os documentos e os anexaÍá ao processo de

Licitação, colhendo antes a rubrica dos participantes ern tais documentos'

V' . JITI,GAI}TENTO NÀ

6.1-AComissãodeLicitaçãojulgaláaspropostasapresentadasqueserãoclassificadaspelovalorobtido,
classificando-se em primeiro-lugar a proponenté cuja proposta for a de menor valor totali

6.2 - A classificâçãodas propostas será Éfetuada na ordem crescente dos valores apresentados;

ã.f - Nu ttigi *" da ocorrància de empate entre duas ou mais Pmpostas e após obedecido o disposto no

pàg-r" iJao e.tigo 3", da Lei Federal n" g.666/g3, o desempate sení feito por meio de soÍteio, ern dia e hora

previamente cnmunicado aos habilitados;

6.4 - PaÍaef€ito destâ r-i"it"ça" " 
p*i" total estimado pela prefeitura é de RS 36'000'00 (lrinta e seis mil

reais), para o período de 04 (quatro) meses;

ã:'&; a proponente primeira colocad4 com o menoÍ preço, seja desclassificad4 sená chamada a segunda

colocada e assim sucessivamente;

6.6 - Serão desclassificadas as propostas que:

6.6.1 - Não obedeçam as exigências do Edital ou da Legislação Apliciivel;

ó.6.2 - Sejam omiisas. vagas-ou apresentem irregularidade; c+aze.; de gttj'di"I9],:1qT^T,t^ot--..,^*
6,óJ - Abomissão Julgaãora. após análise e verificação do atendimento aos reqursitos legats. envlara

o processo ao senhor Prefeito para homologação ou anulaçâo' conforme o caso;

ã.6.4 _ Ern p*""", devidamente tr-nOlmentado a Comissão podeni desclassificar quâlquer concorente

ou propor ao senhor Prefeito a anulação da Licitação;

6'6.5 - Em caso Ae anuiação da Licitagão os participantes receberão de volta a documentâção

apresentad4 mediante requerimento.

\r'' - T|()S RECIIRSOS AD Í]DI§ilíTUGNÀCÕE§

7.1-§erãoadmitidososrecursosconstântesdaLeiFederaln.8.666/g3,Artigol0geospramsserãocontados
corlformç Arrigo I l0 da mesma Lei:
7.? _ O pÍaznpBrâ impugnação Jeste ga;tat é o constante do paÍâgrafo 1", do Artigo 41, da Lei Federal no

8.666193:,
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7.3 - Eventuais impugnações deverão ser propostas no prazo estÚelecido na Lei Federal no 8666/93 e suas

alterações posteriores;
7.4 - Às impugnações serão julgadas pela Comissão de Licitação' com recurso ao Senhor Prefeito'

7.5.- Em havendo desistência exp.esia de qualquer interposição de recursos devidamente consignada em ata

*; O*" d^ proponentes, podení a Municipalidade, suipender o prazo, procedendo com a Homologaçâo e

Adjudicação de imediato à pÍoponente declarada vencedora'

VIII - DOS PRECOS F RE

8.1 - A execução destes serviços obedecerá o regime de preço global'

g.2 _ os preços permanecêrão n-r. .-*.ã:*,iús p"là p*ã a"-aoze meses conforme determinação contida

na lei g.gg0 de Z.,l}5l94, o, outro Aipto.u legal que viôr sucedê-la- Após este prazo os preços podeÍão ser

reajustados pelos índices oficiais, fornecidos pelo Govemo Federal'

g.3 _ os recursos no**iro, puã J"oá", á ãrj*o aestu r-icitação, constarn da Dotaçâo orçamentaria - Ficha

no 073.

IXIDO.EÀIUBAÀENIO

9.1_osserviçosserãoacompanhadoseatestadospeloresponsáveldesignadoPeloDepaÍamentodeobras'

B11t3t:"ü[IfffiT:ponibitizado, para realização dos serviços, após a sua areitação' a cada período de

30 (trinta) dias, deverá ,", 
"oàuni"Jau 

a Contaüitidaae Municipai, para elaboração do empenho, para

posterior Pagamento.

x - nxncucÃo nos srrRv

l0.l-operíododeexecuçãodosserviços,peloequipamentodisponibilizadosenideaté24(vinteequatÍo)
horas diárias, de acordo " 

**..ia"6" ã"'Ádministraçao, devenáo a execução ocorreÍ, a paÍtir da dâta de

fili"lTii.,?llffJ;ncedora deveni disponibilizar o equipamento nos primeiros 05 (cinco) dias após a

assinatura do contralo;

XLNA§IENÁI,IDADE§

Il.l - M.1tas; 
_ sem prejuím das penalidades estabelecidas na Lei Federal n" g-666193, serão estipuladas âs

s;-ülõ:;::tff 
*nto) do valor do contrato reajustâdo, por desatendimento de quatquer de suas cláusulas;

b) 0,1% (um decim" p., *"r"i aã""ãir. J"-""-Ã"io .eáju.tuao, po. aia de atraso na entrega dos serviços'

xu=nocoNBÀTo

,r., - oiitiTl 
oroponente vencedora será notificada para a assinatura do contrato no prazo de até 03 (três)

ai* 
"o.riãoa, 

u aontarào recebimento da ordem para início dos serviços;

xltl - coNrttcÓEs [lr.

l3.l - O equipamento deverá ser apresentado em. observância às disposições deste Edital' ao responsável

designado pelo DepartamenoãOfL, qu" deverá atestar se o equipamento foi entregue de acordo com as

condições do edital.
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13.2 - O equipamento entregue em desacordo com as condições deste edital, obriga a contraláda a proceder

"o. rru rubsiituição, até que se verifique o alendimento aos termos do edital, sempre sem prejuízo da

responsabilidade cívil pela sôlidez e seguÍ:mça dos serviços, nem ético-profissional pela perfeita execução do

contrato. dentro dos limites estabelecidos pela lei, a que fica sujeita a empresa'

xv=pnsB.vecors-men
l4.l - Qualquer informação necessária seú prestada p€lo DepaÍamento de compras, junto a comissão de

Licitaçãà até'24 (vinte e quatro) horas antes da abertura das propostas, no honírio de expediente da Prefeitura;

ll.2 -'para esta Licitaçao é proibido consórcios ou qualqueÍ tipo de agrupamento de firmas constituídas para

participar deste Convite;
il.l - ert", da entrega da proposta deverá a proponente que desejar concoÍreÍ, verificar se todas as

documentações estão devidamente rubricadas e assinadas;

14.7 - Integram o presente Edital o seguinte anexo:

Anexo I) Minuta do ContÉto;

Ilha Compridr, 15 de Julho de 2009.

DÉcro JosÉ VENTURA
Prefeito MuniciPal
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NTRAT LOCA EE
PRESTA cÃo nE SERVICOS

Pelo presente Instrumento de Contrato, as partes, de um lado, a

PREFEITTJRA MUNCIPAL DE ILHA COMPRIDA, Entidade Púbticq inscrita no C.N'P.J'À'Í'F'

sob o n.o 64.037.872/000l-07, com sede provisoria na Av' Beira Mar, n'o I 1.000 - Balneário Meu

Recanto, neste Municí plo de Ilha Comprida, Estado de São Paulo, neste ato representada Por seu

Prefeito Municipal, o Senhor DÉcIo JosÉ \'ENTURA, doravante denom inada simplesmente

LOCATÁRIA, e, de outro lado, o Senhor XXXXXXXX)O(XXXXX, (nacionalidade ), (estado civil),

portador da Cédula de ldentidade RG. n." XXXXXX»VSSP,D(X, e do CPF/MF sob o no

xxxxxxxxx, residente e domiciliado na XXXXXXXXXXXXXXXX, n" XXX, Baino

XXXXXXX. no MunicíPio de Estado de São Paulo, doravante denominado

simplesmente LOCADOR, aJustam entre si, por este e na melhor forma de direito, o s€guinte:

CLÁUSIJLAI-DOOBJETO

AtravésdoEditaldeLicitação-Conviten.045/2009,aLoCADoRA-foideclarada
vencedora e se obriga por."ià ão p."sent; instrumento a disponibilizar p.a:a,a LOCfllI1lA 0l

(um) Caminhão, equipados 
"o*Cot"io.u 

Compactadora de Lixó' com capacidade para 15.m3' ano de

fabricaçãoapartirdeleea'emperreitoestadode.conservaçâoefuncionamento,pararealizaçãodos
;ió:-il 'coleta de r_i*o ú.i"itiu., no bairro do Boqueirão Sul, neste Município de Ilha

Comprida- Estado de São Paulo.

CLÁUSULA II-DAS CACOES

o
perfeitas, condições
I,OCATARIA.

equipamento mencionado na Cláusula Primeira devená ser apresentado' em

deusoefuncionamentoatendendoasespecificaçõesapresentadapela

CLÁUSULA III - DO PRAZO

O prazo de tocação do equipamento é de O5-(cinco) meses' com vigência a partir do

dia 03 de Agosto de 2.009 e vigorando até o dia 3l de Dezembro de 2009'

O período a" ã*"'ça" Otlt s"wiço'' pelos equipamentos disponibilizad::^:* d"

até 24 (vinte e quâtro; horas diáriai, considerando o número de equipes disponiblllzadas' para

execução dos serviços, a" *o,aã u ná"t'sidade da Administração' u pàrtit du data de assinatura do

contrato.

C IV -DAPRo ACÃo

Em havendo inteÍÊsse entre as partes' a locação objeto deste termo de contrato'

poderá ser prorrogada. a. u"otaã'"ã' * not*àt da Lei Feàeral n' 8'ó66/93 e suas alterações

posteriores.
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JURIDICO
clÁusula V - DO PRECO

e. IOCAfÁnn pela locação dos equipamentos objeto deste termo de contrato, e

de acordo com a proposta apresentada no Edital de Lic
ao LOCADOR o valor mensal de RS XXXXXX

itação Convite n' 04512009, se obriga a Pagar
XX»C{XX), perfazendo o

montante mensal de R$ XXXX)OO(X (XXXXXXXXXXXXXXX»C().

clÁusula vt - no vLon

O valor total para locagão dos equipamentos objeto deste termo de contÍato é de R$

xx)c(xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx).

cr-Áu ULA VII - SRE FINANCEIROS

Os recursos necessírios ao atendimento do presente Contrato, ocorrerão por conta

das verbas consignadas no setor competente, amvés da Dotação orçamenüíria - Ficha n' 073.

CLÁUSULA VITI .DAFORMA DE PAG

ovalorpropostoparalocaçãodoobjetocontratual,seníliberadoatravésde
empenho a ser elaborado peio Departamento de Contabilidade Municipal, contra solicitação do

Departamento de Obras e Serviço e contra apres€nta9ão do competente documento'

CLA STJLA D( _ DO REAJUSTE I)E PREÇO

NovaloÍtotalpropostopararealizaçãodoobjetodesteContrato,nãoestãoprevistos
quaiquer tipos de reajustes, seja a que título for'

x -DORECEBIMENTO DOOBJETO

O equipamento, objeto deste Termo de Contrato, será recebido pelo Encarregado do

Departamento de Obras e Servigos, que deverá verificar se o mesmo atende às exigências da

LOCATARIA.

XI-D OBRJ ES E

ÉderesponsabilidadedaLoCATÁRIAaconservaçãoemanutençãonecesúria
para o bom funcionamenio do equipamento, para assim restituir quando findo o prazo contratual,

tolerados os desgtY"3.T.i*oilidade 
da L..ATÁRIA a disponibilização dos motoristas e

coletores que deverão realizar os serviços.

obriga-seaindaaLoCATÁRtaasatisfazeratodasasexigênciasdosórgãos
públicos, que possâm interferir na realização do objeto contratual'
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Obriga-se ainda a LOCATÁRIA a fomecer todo combustível, necesúrio a

realização dos servigos que venham a ser realizdos no período contratual.

CLÁUS XII - DAS OBRIGACÔES E RESPO ILIDADES DO R

O LOCADOR deveni obedecer rigorosamente à determinagões da LOCATÁRIA,
quanto as condições do equipamento a ser apresentado.

O LOCADOR se obriga a empÍ€gar paru realizaçáo dos servigos, equipamento em

bom estado de conservação e funcionamento, conendo à suas custas todas as despesas com licenças

e outras taxas que possam recair sobre o lic€nciaÍnento para utilização do equipamento inclusive dos

encargos fiscaii e óomerciais Íesultantes desta locação, não cabendo a LOCATARIA' quaisquer ônus

decorrentes destes encaÍgos.

CLÁUSULA XNI -DA RESCISÃO

A LOCATÁRIA podeú declarar rescindido o presente contralo, na hipótese de

ocorrer qualquer dos motivos capitulados no artigo 78 - Incisos t a XVllI, da Lei Federal n' 8.666/93

e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA )(IV - TNADIMPLÊNCIA E SANCOES

opresenteContratodeveráserexecutadofielmentepelaspartes,deacordocomas
cláusulas e condiçàes avençadas e as norÍnas da tri Federal n.' 8.666/93 e suas alterações,

respondendo cada qual pelas conseqüências de sua inexecução tool og p1t"i1l'^ 
^ . - , ^. .' pela inexecução tàtal do objeto deste contrato poderá a LoCATARLA, aplicar ao

LOCADOR as sanções previstas no Artigo 77, daLei Federal n." 8.666193 e suas alterações.

sám irejuízo das penãlidades estabelecidas na Lei Federal n.' 8.666/93 e suas

alterações, sujeita-se ainãa o t ocÀooR a multa de 10Y' (dez por cento). do valoÍ total deste

õ;;ü. por áesatendimento de qualquer das cláusulas estabelecidas, atualizados pelo l.G.P', à data

do respectivo Pagírmento.
Oatrasoouimperfeiçõesnaexecuçãoobjetocontratual'semmotivojustificado'

acarretaní a aplicagao da multa de 0,01ú 1um décimo por cento) do valor total do Contrato por dia de

atraso e seú aplicada, até que seja sanada a irregularidade apontada'

CLÁUSULA XV . DOPR OCESSO DE LICITACÂO

0presenteContratoécelebradonostermosdoEditaldeLicitação_Conviteno
o45l20og, e em conformidade com as normas estabelecidas na Lei Federal n' 8.666/93 e suas

alterações posteriores.
SPOSICOES FINAISCLÁUSULA XVI - DI

Toda e qualquer alteração que venha a ser introduzida no presente Contrato'

obrigatoriamente deverão ser oújeto de Termos devidamente Íirmados pelas paÍes'

CLÁUSULA XVII - STJPORTE LEGAL
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O presente Contrato é celebrado com base na Lei Federal n." 8.ó66, de 21 de Junho

de 1.993 e suas alterações posteriores.

cr,Áusula - DO FORO

As partes elegem e especificam o Foro da Comarca de lguape, com renúncia a
qualquer outro por mais privilegiado que seja ou veúa a ser, para dirimir as questões que surgircm

durante a execução deste Contrato e, não forem resolvidas amigavelmente.

E, por haverem acordado, declaram as paÍtes aceitarem todas as disposições

estabelecidas neste lnstsumento e bem assim, observar fielmente os dispositivos legais em vigor sobre

o assunto, especialmente os da Lei Federal n.o 8.666, de 2l de Junho de l'993 e suas alterações

posteriores.

Ilha Comprida, XX de XXXXXXXXX de 2lXl9.

DÉCI0 JOSÉ VENTURA
Prcfeito Municipl

Locadora

TESTEMTJhIIIÂS:

,r_
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