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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS 

Fone: (0xx11) 4668.9000 ramal 9103 – Fax: (0xx11) 4668.9101 

Email: licitacoes@itapecerica.sp.gov.br 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº E 002/2023 
 

EDITAL Nº 006/2023 
 
  

  
O Município de Itapecerica da Serra, por meio do Departamento de Suprimentos, torna público para 
conhecimento dos interessados que com obediência ao disposto no Decreto 10.024/19, na Lei n. 
10.520, de 18.07.02, subsidiariamente na Lei nº 8.666/93 e suas alterações,  Lei Complementar 
123/2006, devidamente alterada pela LC 147/2014, o Decreto Municipal nº 2.819, de 02 de 
outubro de 2019 e Decreto Municipal nº 3.057/2020, de 16 de novembro de 2020, bem como pelo 
estabelecido neste Edital, fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 
MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, destinada à aquisição do objeto de que trata o 
descritivo do presente Edital.  

  

 
1 -  DO OBJETO  
  

   Constitui objeto da presente licitação:  

 

1.1. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, conforme quantidades, condições e especificações constantes 
no Edital e seus anexos.  

  

1.1.1 – O valor total estimado previsto para aquisição dos produtos e/ou prestação dos serviços é de 

aproximadamente R$ 325.933,34 (trezentos e vinte e cinco mil, novecentos e trinta e três reais e 

trinta e quatro centavos), obtidos através de pesquisas prévias de orçamento, conforme permissível 

pela Lei 8.666/93.  

  

1.2 A presente licitação tem como critério de julgamento o MENOR PREÇO UNITÁRIO POR 

ITEM, em consonância com as legislações mencionadas no preâmbulo deste Edital. 

 

2– DAS INFORMAÇÕES:  

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DAS 08H00 MIN DO DIA 08/02/2023 ATÉ 

AS 08H59 MIN DO DIA 08/02/2023. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: ÀS 09H00 MIN DO DIA 08/02/2023. 

 

Local: http://comprasbr.com.br 

http://comprasbr.com.br/
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2.1. O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,   

mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases através do 

Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) da plataforma: http://comprasbr.com.br. 

 

2.1.1. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados 

gerados ou transferidos para o aplicativo de “Licitações” constante da página eletrônica.  

    

2.2.  Serão admitidos a participar desta Licitação os que estejam legalmente estabelecidos na forma 

da Lei, para os fins do objeto pleiteado e estejam devidamente cadastrados e credenciados no Portal 

de Licitações Compras BR, que atuará como órgão provedor do Sistema Eletrônico.  

 

2.3. Conforme Decreto 10.024/19 no Art. 26, após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os 

licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, a proposta contendo a descrição do objeto ofertado 

com respectivo preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

 

2.4. Os documentos relativos à habilitação, solicitadas no presente edital, deverão ser ANEXADOS 

OBRIGATORIAMENTE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA E CATÁLOGOS na página da 

PLATAFORMA/PORTAL “COMPRASBR, em Local próprio. 

 

Obs. Esses documentos só estarão disponíveis após o encerramento da disputa do Pregão, 

posteriormente, a empresa vencedora deverá encaminhar a proposta readequada no e-mail de 

pregao@itapecerica.sp.gov.br. 

 

- AS EMPRESAS QUE NÃO ANEXAREM A DOCUMENTAÇÃO NA PLATAFORMA, 

SERÃO CONSIDERADAS INABILITADAS. 

  

2.5. Os Decretos Municipais encontram-se disponíveis no endereço eletrônico 

http://www.itapecerica.sp.gov.br. 

 

3 - IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 

 

3.1. Não serão conhecidas às impugnações e esclarecimentos apresentados fora do prazo legal e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 

responder pelo proponente.  

  

3.2 Até dois úteis dias antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer interessado 

poderá, por meio do sistema eletrônico, impugnar ou solicitar esclarecimentos em relação a este ato 

convocatório.  
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3.3. As decisões sobre as impugnações e os pedidos de esclarecimentos serão respondidas em até um 

dia útil anterior à data fixada para apresentação das propostas.  

 

3.4. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone 4668.9000 ramal 9100, com código de 

acesso (DDD) 0XX11. 

 

Endereço do Departamento de Suprimentos: 

Av. Eduardo Roberto Daher, 1.135 – Centro – Itapecerica da Serra/SP. 

CEP 06850-040 

Horário de atendimento: das 08:30 às 16:30 horas em dias úteis 

E-mail: pregao@itapecerica.sp.gov.br 

 

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO:  

  

4.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, 

atentando também para a data e horário de início da disputa.  

  

4.2. CONTEÚDO DA PROPOSTA  

   

a) No preço proposto deverão estar incluídas todas as despesas incidentes sobre o objeto da 
licitação (incidências fiscais, tributárias, trabalhistas, previdenciárias, pedágio, transporte, seguro 
e/ou demais despesas diretas ou indiretas);  

 

b) Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos na proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos, não sendo aceito pleitos de acréscimos a 
qualquer título;  

 

c) A MARCA do(s) item(s) cotado(s), sob pena de desclassificação dos mesmos.  

  
4.2.1 A simples participação neste certame implica:  

 

4.2.1.1. Que o prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias corridos a contar 
da data de sua apresentação na sessão pública.   

 

4.2.1.2. Que a licitante está ciente de todas as condições estabelecidas neste edital e anexos. 

  

4.2.1.3. Que a licitante se compromete a realizar as entregas dos itens que foi a vencedora, no preço 
e prazo constantes de sua proposta final, obedecidas às exigências editalícias.  

 

mailto:pregao@itapecerica.sp.gov.br
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4.2.1.4. Que o produto ofertado em sua proposta atende a todas as exigências editalícias e das 
especificações técnicas, bem como legislação aplicável ao caso.   

  

4.2.1.5. Que o prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado mediante concordância das partes.  

 

5 - DO PAGAMENTO  

5.1. Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após efetiva entrega 
dos produtos. As Notas Fiscais deverão ser emitidas nos termos das alíneas “a” e “b” do inciso III do 
artigo 7º da Portaria CAT nº 162/2008. 

 

5.1.1. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de juros 
moratórios de 0,5 % ao mês, apurados desde a data final para pagamento até a data do efetivo 
pagamento, calculados “pro rata die”, sobre o valor da nota fiscal/fatura. As empresas que desejarem 
receber a atualização financeira, deverão protocolar previamente o pedido no protocolo Geral da 
Prefeitura, no horário das 08:00 às 16:30 horas, em dias úteis. 

 

6 - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

6.1. Local de Entrega: Divisão de Almoxarifado, sito à Rua Zoraide Eva das Dores, nº 456 – Jardim 

Marilu - Itapecerica da Serra, das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas. 

  

6.1.2. Prazo de Entrega: A entrega do veículo deverá ocorrer em até 90 (noventa) dias, após a 

solicitação formalizada pela Contratante.   Esse prazo poderá ser prorrogado mediante justificativa e 

acordo entre as partes. 

 

6.1.3. Prazo de Garantia: O prazo de garantia e assistência técnica, contra defeitos de fabricação 

deverá ser no mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da efetiva entrega. 

 

6.1.4. Substituição de Produtos em Desacordo: Constatada a entrega do produto em desacordo 

com o pedido, a contratada procederá sua substituição em até 60 (sessenta) dias da notificação da 

recusa. 

 

6.6. A contratada sujeitar-se-á à fiscalização dos produtos no ato da entrega, reservando-se à 

Prefeitura Municipal o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os mesmos em 

condições satisfatórias.  

 

6.7. Correrão por conta da contratada todas as despesas, seguros, transporte, tributos, encargos 

trabalhistas e previdenciários decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos.  
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6.8. Se constatada irregularidades na entrega dos produtos pela Contratada, a Contratante poderá, 

caso seja relacionada à especificação do objeto deste certame, rejeitá-las no todo ou em parte, 

determinando sua substituição ou rescindindo a contratação.  

 

6.9. O contrato será enviado a licitante vencedora para assinatura após a homologação do certame.  

6.10.  A licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do envio do contrato, para 
devolvê-lo assinado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no artigo 81, da Lei Federal n. º 8.666/93 e suas alterações e na Lei n. º 10.520/02.  

 

6.11. A Prefeitura poderá, quando a adjudicatária não atender ao prazo estipulado no item 6.10, 
convocar as licitantes remanescentes, na forma da lei.  

 

7 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  

 

7.1. Poderão participar desta licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 
estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que 
satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.  

 

a.  Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentem toda a documentação 
exigida para o respectivo cadastramento junto a PLATAFORMA ELETRÔNICA.  

 

b.  É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.  

c.  Não poderão participar da licitação as empresas que estiverem em: concurso de credores, 
dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração 
pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo 
período de suspensão no âmbito da Administração Municipal.  

 

d.  A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no 
ANEXO 04 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a 
ser digitado no sistema, informar o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade 
do desempate Art. 44 e 45 da LC 123/2006.  
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8 - DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME  

 

8.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio. 

 

8.2. A participação no Pregão, na forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado (operador da empresa) e subsequente encaminhamento 

da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observada data e horário 

limite estabelecido.  

 

8.3. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;  

 

9 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES  

 

9.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão, na 
forma eletrônica, com divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar 
a aceitabilidade das propostas. Todo contato com o Pregoeiro deve ser feito através do chat 

disponibilizado pelo sistema. O Pregoeiro não atenderá licitantes durante a disputa, seja via 

telefone, e-mail ou qualquer outro meio que não o chat do sistema.  

 

9.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao 
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 
informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.  

 

9.3. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema.  

 

9.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.  

 

9.5. Fica a critério do(a) Pregoeiro(a) a autorização da correção de lances com valores digitados 
errados ou situação semelhante, mesmo que, antes do início da disputa de lances. 
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9.6. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 
participantes.  

 

9.7. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o Pregoeiro no decorrer da etapa de envio 
de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.  

 

9.8. Quando da desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a 
comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

 

9.9. O tipo de julgamento será no modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública.  

 

9.10. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o caput, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.  

 

9.11. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no caput do art. 32 e no §1º do 
Decreto 10.024/19, a sessão pública será encerrada automaticamente.  

 

9.12. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto 
no § 1º, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de 
lances, em prol da consecução do melhor preço disposto no parágrafo único do art. 7º, mediante 
justificativa.  

 

9.13. Face à imprevisão do tempo extra, as empresas participantes deverão estimar o seu valor 
mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma 
disputa frustrada por falta de tempo hábil.  

 

9.14. Facultativamente, o(a) Pregoeiro(a) poderá encerrar a sessão pública mediante 
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de 
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trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o 
vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao 
proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem 
como decidir sobre sua aceitação.  

 

9.15. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa 
de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo(a) pregoeiro(a) acerca da aceitação 
do lance de menor valor.  

 

9.16. Os documentos relativos à habilitação, solicitados, deverão ser ANEXADOS na página do 
portal, em local próprio para documentos, para que se evite a desclassificação por identificação.  

 

OBS. ESSES DOCUMENTOS SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS APÓS O ENCERRAMENTO 

DA FASE DE LANCES DO PREGÃO. 

 

9.17.  Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às 
exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a 

sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o 

Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.  

 

9.18. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor 

preço e valor estimado para a contratação.  

 

9.19. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de 

recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.  

 

9.20. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, o 

Pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor ME/EPP. Após o desempate, poderá o(a) 

Pregoeiro(a) ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela 
administração pública. 

  

10 - DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO  

 

10.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O licitante será responsável por todas 
as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances.  
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10.2. No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo 

próprio as ESPECIFICAÇÕES e MARCAS dos produtos ofertados, conforme Termo de Referência 
do produto. A não inserção de arquivos ou informações contendo as especificações e marcas dos 

produtos neste campo, implicará na desclassificação da empresa, face à ausência de informação 
suficiente para classificação da proposta.  

 

10.3. O OBJETO deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no(s) Termo de 
Referência do Objeto – Anexo 01.  

  

10.4. As licitantes deverão ANEXAR à sua proposta eletrônica em campo próprio no Portal de 

Compras Eletrônicas do COMPRAS BR, o catálogo, manual técnico, prospecto, folder, folheto e/ou 

cópia da página do site do fabricante do produto ofertado, compatível(is) e adequado(s) à 

especificação, em português ou traduzidos, devendo este(s) ser(em) igual(is) ou superior(es) ao 

descrito no ANEXO 01 do Edital, incluindo a especificação de marca e modelo e outros elementos 

que de forma inequívoca identifiquem e constatem as configurações cotadas. A não apresentação dos 

catálogos poderá acarretar na desclassificação do item e/ou da proposta. 

 

10.4.1. Não serão aceitos o simples envio de imagens ilustrativas, sem informações complementares, 

ou contendo somente o descritivo fornecido no Edital. 

 

10.5. A marca e modelos ofertados no Portal de Compras Eletrônicas do COMPRAS BR deverão ser 

os mesmos do catálogo sob pena de desclassificação do item. 

 

10.6. A cotação de duas marcas/modelos para o mesmo item ou opcional de marcas/modelos, 

acarretará na desclassificação do licitante para o item. 

 

10.7.  A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública 

do Pregão.  

 

10.8.  Na hipótese de o licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse regime fiscal no 

campo próprio sob pena do licitante enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito 

de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006.  

 

10.9. Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o MENOR 

PREÇO.  

 

10.10. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos 

inerentes ao produto até sua entrega no local fixado por este edital.  
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10.11. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste edital ou da 

Legislação em vigor.  

 

10.12. O lance deverá ser ofertado em conformidade com o objeto do edital, se for global, preço 

total, se for unitário, pelo valor unitário para os itens e/ou lotes. Deve-se observar um valor de 

diferença mínima entre os lances, assim evitando valores irrisórios quando o valor do objeto for de 

grande porte.  

 

11 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  

 

11.1. Para Julgamento será adotado o critério MENOR PREÇO – POR ITEM, observado o prazo 

para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e 

demais condições definidas neste Edital.  

 

11.2. EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO CAPÍTULO V DA LEI COMPLEMENTAR 

N° 123/2006, SERÃO OBSERVADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:  

 

11.3. Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por micro 

empresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve proposta 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) 

superior à proposta de menor lance, será procedido o seguinte:  

 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, será convocada pelo 

sistema eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão eletrônico para o prazo de 5 (cinco) 

minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do 

certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicada em seu favor o 

objeto do pregão;  

 

b) No caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno 

porte, o sistema realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na Lei.  

 

c) Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na 

forma da Lei, serão convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito.  

 

11.3.1. Na hipótese da não contratação nós temos previstos acima.  

  

11.3.2. O objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, 

desde que atenda aos requisitos de habilitação.  
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14 - DA HABILITAÇÃO  

  

14.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA  

 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;  

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

tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício;  

d) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

e) Certidão da junta Comercial ME/EPP/MEI  

 

14.2. DA REGULARIDADE FISCAL  

 

Na falta de validade expressa nos documentos de habilitação, abaixo (itens b até e) ter-se-ão como 

válidos pelo prazo de 90 (noventa) dias de sua emissão.  

  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);  

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, compreendendo os tributos 

administrados pela Secretaria da Receita Federal e também com a Dívida Ativa da União, fornecida 

pela Procuradoria da Fazenda Nacional;  

c) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal “cadastro mobiliário – pessoa 

jurídica” do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente;  

d) Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS (CRS/FGTS);  

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. (Inciso incluído pela Lei 

12.440, de 2011). www.tst.gov.br  

  

Na falta de validade expressa nos documentos de habilitação, ter-se-ão como válidos pelo prazo 

de 90 (noventa) dias de sua emissão.  

  

14.3. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA 

 

a) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitação, por meio 

da apresentação de Atestado(s), expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove(m) o fornecimento de materiais compatíveis em quantidades e prazos, com o(s) Item(ns) 

http://www.tst.gov.br/
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para o(s) qual(is) for classificado como vencedor, de acordo com as especificações técnicas. 

Entende-se por compatível o fornecimento mínimo de 50% (cinquenta por cento) das quantidades 

previstas. 

 

             Declarações:   

 

             Assinada por representante legal da proponente, de que:  

 

b) Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal;  

 

c) Não há superveniência de fato impeditiva para habilitação da proponente, sob as penas 

cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei n° 8.666/93;  

 

d) A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 9.854 

de 27/10/99);  

 

e) Declaração de ME/EPP (quando for o caso). 

 

14.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

  

a)  Certidão negativa de falência, de recuperação judicial ou recuperação extrajudicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 

física, se for o caso, com prazo de validade em vigor na data de entrega dos envelopes, ou emitida 

em até 90 (noventa) dias anteriores à data da entrega dos envelopes, caso não possua prazo de 

validade indicado. 

 

          a1) No caso de empresa em recuperação judicial será aceita certidão positiva, desde que 

acompanhada do Plano de Recuperação, devidamente homologado pelo juízo, em vigência, e que 

demonstre a capacidade de atendimento das exigências para a comprovação econômico-financeiras 

previstas no edital. 

 

14.4.1. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da 

licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para 

atendimento.  

 

14.4.2. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, 

sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação 

exigida para a habilitação.  
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14.4.3. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e 

respectivo endereço referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que 

alguns documentos se refiram à matriz e outros á filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora 

dos serviços seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados em nome 

de ambas, simultaneamente.  

 

14.4.4. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência 

de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 90 (noventa) 

dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.  

 

14.4.5. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, por ocasião da 

licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição fiscal.  

 

14.4.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 

do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa, conforme § 1° do Artigo 43 da Lei 147/2014.  

 

14.4.7. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, 

ou revogar a licitação.  

 

14.5.  Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante, com 

número do CNPJ e com endereço respectivo: 

14.5.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. 

 

14.5.2. Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

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

 

14.5.3. Se a licitante for a matriz e a executora do objeto seja a filial, os documentos referentes à 

habilitação deverão ser apresentados em nome da matriz e da filial simultaneamente, exceto aqueles 

que, pela sua própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz. 

 

15 – DOS RECURSOS  

 

15.1. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-

lo, através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas 
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razões, sendo-lhes facultado juntarem memoriais no prazo de até 03 (três) dias. Os interessados 

ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo do recorrente.  

  

15.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, via sistema 

eletrônico “COMPRASBR”, implicará na decadência e preclusão desse direito. “Será 

concedido prazo de 10 (dez) minutos, para a interposição de manifestação do recurso”.  

 

15.3. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 

justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.  

  

15.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a 

invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

  

 

16 -DAS PENALIDADES  

 

16.1 - Pela inexecução total ou parcial do presente Termo Contratual, a Administração poderá 

aplicar, à Contratada, caso venha a incorrer em uma das situações previstas no art. 78, incisos I a XI 

da Lei n.º 8.666/93, e, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, sem prejuízo 

das demais sanções legalmente estabelecidas: 

 

16.1.1. advertência; 

16.1.2.  multa: 

 

16.1.2.1.de 0,33% (trinta e três décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de 

inadimplência, a contar da data do inadimplemento, limitada ao percentual máximo de 20% (vinte 

inteiros por cento), inclusive nos casos de inadimplência dos produtos defeituosos. 

 

16.1.2.2. de 2% (dois inteiros por cento) sobre o valor do contrato, devido a não entrega do 

objeto conforme as especificações do edital e nos casos de descumprimento de quaisquer das 

condições do edital ou do presente Termo Contratual. 

 

16.1.3. suspensão temporária de participar de Licitação e contratar com a Administração pelo prazo 

de até 2 (dois) anos;  

 

16.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos 

do art. 87 da Lei 8.666/93. 
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16.1.5. As penalidades poderão ser aplicadas concomitantemente, conforme parágrafo segundo do 

artigo 87 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações nela introduzidas pela Lei Federal 8.883/94. 

 

16.2. Fica assegurada à Prefeitura a faculdade de cancelar total ou parcialmente a solicitação de 

entrega (pedido de compra), sem que ao fornecedor assista o direito de qualquer indenização, nos 

casos de: 

 

a) Mercadoria que não esteja de pleno acordo com o especificado no Anexo 01 e pedido de compra, 

respectivamente, no ato da entrega das mesmas; 

 

b) Falência, liquidação amigável ou judicial, e; 

 

c) Não atendimento pelo fornecedor, da data de entrega estipulada no anverso, a partir do 5º dia de 

atraso. 

 

16.3. Quando o convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

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 ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de 

cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações 

legais. 

 

17- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

 

17.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações orçamentárias 13.22.06 

4.4.90.52.01 06 181 8004 1087 e 13.22.00 4.4.90.52.02 06 181 8004 1087, provenientes de recursos 

das Emendas Parlamentares do Deputado Telhada, no Convênio GSSP/ATP, Demanda N 030631 e 

da Deputada Ana Alice Fernandes, no Convênio GSSP/ATP 206/2022 Demanda N 030631 e 

provenientes dos Recursos do Tesouro, consignados no orçamento vigente. 

 

18 - DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

18.1. A Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra, responsável pelo Pregão reserva-se ao direito 
de: 

a) revogá-lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente, ou anular o procedimento, quando constatada ilegalidade no seu 

processamento; 
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b) alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na forma de 

legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das ofertas; 

 

c) adiar o recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso público, a nova data. 

  

18.2. O pregoeiro ou a autoridade superior poderá, em qualquer fase da licitação, promover as 

diligências que considerarem necessárias, para esclarecer ou complementar a instrução do processo 

licitatório. 

 

18.3. Só se iniciam e vencem os prazos mencionados neste edital em dia útil e em dia de expediente 

da PMIS.     

 

19 - Constituem os Anexos do presente edital:  

a) Anexo 01: TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO;  

 

b) Anexo 02: MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL PARA LICITANTE 

VENCEDOR  

 

c) Anexo 03: DECLARAÇÕES DE (inidoneidade, fatos impeditivos, não emprega menor, 

responsabilidade, que não integra seu corpo social empregado público);  

 

d) Anexo 04: DECLARAÇÃO ME/EPP;  

 

e) Anexo 05: MINUTA DE CONTRATO.  

  

  

Itapecerica da Serra, 25 de janeiro de 2.023. 

 

 

EDNÉIA P. OLIVEIRA 

Assessora Especial 

Secretaria de Assuntos Jurídicos 
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  PREGÃO ELETRÔNICO Nº E 002/2023 

 
EDITAL Nº 006/2023 

 

ANEXO 01  

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 

1 – OBJETO:  

 

O presente Pregão tem por objeto:  

 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, conforme quantidade, condições e especificações constantes no 

Edital e seus anexos.  

  

1.1 O descritivo contendo os materiais e/ou serviços a serem fornecidos encontra-se disponível em 

formulário anexo com o devido detalhamento.  

  

2 - DO LOCAL DE ENTREGA  

  

Os produtos deverão ser entregues na Divisão de Almoxarifado:  

Endereço: Rua Zoraide Eva das Dores, 456 – Jardim Marilú – Itapecerica da Serra - SP  

Horário: Segunda à sexta-feira das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas.  

  

Caso fiquem constatadas irregularidades em relação ao objeto, ou mesmo não se enquadrar 

nas exigências mínimas, resultará na não aceitação do objeto e imediata abertura de 

procedimento administrativo visando sua regularização.  

 

3 - DA ESPECIFICAÇÃO  

 

Os produtos deverão guardar perfeita compatibilidade com as especificações, quantidades e 

condições especificadas no objeto deste edital e seus anexos.  

 

4 - DA ENTREGA  

 

4.1. Os produtos terão sua entrega ou local de execução determinada pela Contratante, sendo o 
frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local da entrega.  
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Item 

 

Descrição 

 
Quant. Unid 

Valor 

Unitário de 

Referencia 

(R$) 

     

1 

VEÍCULO SUV 

Características Mínimas: 

 - Zero quilômetro, ano e modelo 2022 

ou superior 

- Bicombustível 

- Capacidade 05 passageiros 

- Cor: Azul ou Branco 

- Categoria SUV 

- Potência 118 CV na Gasolina 

- Potência 120 CV no Etanol 

- Motor 1.6 

- Tração 4x2 

- Freios ABS 

- Câmbio Manual 

- Direção hidraúlica ou elétrica. 

- Tanque de combustivel 45 litros 

- Ar condicionado 

- Porta malas 450 litros 

- Especificações Mínimas de adaptação 

para equipamentos de sinalização 

audiovisual, atendendo a resolução do 

Contran nº 268 de 15 de fevereiro de 

2018 

- Sinalizador visual constituído por 

barra sinalizadora em formato de arco 

ou similar, com módulo único e lente 

inteiriça. 

2 UN 
R$ 

162.966,67  
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº E 002/2023 

 

EDITAL Nº 006/2023 

 

ANEXO 02 

    

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 

  

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços/fornecimento dos produtos objeto da 
presente licitação Pregão, na forma eletrônica n° E 006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
/2022 acatando todas as estipulações consignadas no respectivos Edital e seus anexos.  

  

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA  

  

NOME DA EMPRESA  

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL  

REPRESENTANTE e CARGO  

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF  

ENDEREÇO E TELEFONE  

AGÊNCIA e N° DA CONTA BANCÁRIA  

  

2. PROPOSTA (READEQUADA AO LANCE VENCEDOR)  

 
Item   

Produto  Descritivo/Marca  Qtde   Unit.  
Valor 

Unitário  

xxx  xxxxx  Xxxxxx/xxx  xxx  xxxx   R$ xxx   

  

Valor Total da Proposta: R$xxx  

  

3. CONDIÇÕES GERAIS  

3.1 A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente 

licitação.  

  

4. VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL  

  

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contatos a partir da data da sessão pública do Pregão.  

LOCAL e DATA  

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA  
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    PREGÃO ELETRÔNICO Nº E 002/2023 

 

EDITAL Nº 006/2023 

 
ANEXO 03  

(Declarações)  

  

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 

Declaro, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório instaurado 

pela Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou 

contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.  

  

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

Declaro, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua 

habilitação no presente processo e que estou ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores.  

  

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR NO SEU QUADRO MENOR DE IDADE 

Declaramos que não possuímos, em nosso Quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância a Lei Federal n° 

9854, de 27/10/99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal 8.666/93.  

  

1) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.  

  

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital, que tomamos conhecimento do Edital 

e de todas as condições de participação na Licitação e nos comprometemos a cumprir todos os 

termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.  

   

Nome da empresa:   _____________________CNPJ:   ______________  

Endereço completo:                             ______________________________  

Local e data:___________________________________________________  

Nome e CPF do declarante:_______________________________________ 
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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº E 002/2023 

 
EDITAL Nº 006/2023 

 

ANEXO 04 

  

  

DECLARAÇÃO  DE  ESTAR  ENQUADRADA  COMO 

 MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

  

  

    

A proponente abaixo assinada, participante da licitação, por seu representante credenciado, e 

Contador ou Técnico Contábil declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei Complementar 

123/2006 – incisos I e II do artigo 3/ e demais legislações pertinentes que se enquadra como:  

  

( ) MICROEMPRESA  

  

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

  

( ) Outra:     

  

e que:  

  

a) O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado 

nos incisos I e II, art. 3/ da Lei Complementar n° 123/2006;  

b) Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3/, § 4°, incisos I 

a X, da mesma Lei.  

  

Por ser verdade, firmamos a presente.  

  

 

 , em_  de  de   . 
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EDITAL Nº 006/2023 

 

ANEXO 05 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

Aos ..........  dias do mês de ........ de 2023, a .............................................., inscrita no CNPJ do MF. 

sob nº ......................................, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada 

pelo sr.(a)............................................., Secretário de ............................., RG nº  .............., de outro 

lado, a empresa ......................................, inscrita no CNPJ do MF. sob nº ..................................com 

sede na Rua ......................................................., CEP: ....................., doravante denominada 

CONTRATADA, neste ato representada legalmente, na forma de seus atos constitutivos ou suas 

alterações, por..............................................  RG nº ..................., resolvem firmar o presente 

Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº ..../2023, regido pelo Decreto 10.024/19, Lei n. 10.520, 

de 18.07.02, subsidiariamente na Lei nº 8.666/93 e suas alterações,  Lei Complementar 123/2006, 

devidamente alterada pela LC 147/2014,  Decreto Municipal nº 2.819, de 02 de outubro de 2019 e 

Decreto Municipal nº 3.057/2020, de 16 de novembro de 2020 e suas alterações, mediante cláusulas 

e condições a seguir estabelecidas. 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. A CONTRATADA, em decorrência da adjudicação que lhe foi feita no processo Pregão 

Eletrônico nº___/__, obriga-se a fornecer.............., conforme especificações constantes do Anexo I, 

que integra o presente Edital Licitatório. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

2.1. O presente contrato terá vigência de __ (____) meses, com início a contar da sua assinatura, 

podendo ser prorrogado mediante justificativa e concordância entre partes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR  

 

3.1. Dá - se ao presente contrato o Valor Total de R$ ______________. As Notas Fiscais deverão ser 

emitidas nos termos das alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 7º da Portaria CAT nº 162/2008. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO DO OBJETO 

 

4.1. As entregas deverão ocorrer em até ...... (..............) dias corridos, após a solicitação pela 

Contratante, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes. 

 

4.2. Constatada a entrega do objeto em desacordo com a especificação, a Contratada procederá a sua 

substituição em até ........ (........) dias, contados da notificação da recusa. 

 

4.3. Correrão por conta da contratada as despesas decorrentes de embalagens, fretes, seguro e outras 

necessárias ao atendimento do objeto licitado. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 

5.1. Os pagamentos serão em até ..............(..........) dias corridos, após o recebimento de cada entrega 

do(s) produto(s) com a respectiva nota fiscal/fatura. As Notas Fiscais deverão ser emitidas nos 

termos das alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 7º da Portaria CAT nº 162/2008. 

 

5.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada para as 

devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem 5.1 deste item começará a fluir a partir 

da data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem incorreções.  

  

5.3. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de juros 

moratórios de 0,5 % ao mês, apurados desde a data final para pagamento até a data do efetivo 

pagamento, calculados “pro rata die”, sobre o valor da nota fiscal/fatura. As empresas que desejarem 

receber a atualização financeira, deverão protocolar previamente o pedido no protocolo Geral da 

Prefeitura, no horário das 08:00 às 16:30 horas, em dias úteis. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA VERBA CONTRATUAL 

 

6.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato, onerarão verbas das dotações: 

______________________, constantes do orçamento exercício de 20__. 

 

 

CLÁUSULA SETIMA - DAS SANÇÕES 

    

7.1 - Pela inexecução total ou parcial do presente Termo Contratual, a Administração poderá aplicar, 

à Contratada, caso venha a incorrer em uma das situações previstas no art. 78, incisos I a XI da Lei 

n.º 8.666/93, e, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, sem prejuízo das 

demais sanções legalmente estabelecidas: 

 

7.1.1. advertência; 
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7.1.2. multa: 

 

7.1.2.1. de 0,33% (trinta e três décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de 

inadimplência, a contar da data do inadimplemento, limitada ao percentual máximo de 20% (vinte 

inteiros por cento), inclusive nos casos de inadimplência dos produtos defeituosos. 

 

7.1.2.2. de 2% (dois inteiros por cento) sobre o valor do contrato, devido a não entrega do 

objeto conforme as especificações do edital e nos casos de descumprimento de quaisquer das 

condições do edital ou do presente Termo Contratual. 

 

7.1.3. suspensão temporária de participar de Licitação e contratar com a Administração pelo prazo 

de até 2 (dois) anos;  

 

7.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos 

do art. 87 da Lei 8.666/93. 

 

7.1.5. As penalidades poderão ser aplicadas concomitantemente, conforme parágrafo segundo do 

artigo 87 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações nela introduzidas pela Lei Federal 8.883/94. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

8.1. A rescisão contratual ocorrerá na forma e condições estabelecidas no Capítulo III, seção V, da 

Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

9.1 O presente Contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo entre 

as partes, desde que devidamente justificado e nas hipóteses previstas no Artigo 65 da Lei Nº 

8.666/93, e atualizações posteriores. 

 

 

CLÁUSULA DECIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

10.1. Fica o(a) Sr(a) .........................., portador(a) do CPF nº ........................., responsável pela 

gestão do presente contrato, de acordo com os §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, e 

atualizações posteriores. 

 

10.2. Fica o(a) Sr(a) .........................., portador(a) do CPF nº ........................., responsável pela 

fiscalização do presente contrato, de acordo com os §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, 

e atualizações posteriores. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1. Integram o presente contrato o edital da licitação originária e o Anexo I (proposta de preços). 

 

11.2. Na contagem dos prazos mencionados neste contrato excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 

o do vencimento. 

    

11.3. Só se iniciam e vencem os prazos mencionados neste edital em dia útil e em dia de expediente 

da PMIS. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

 

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Itapecerica da Serra com renúncia a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do presente Contrato. 

  

 E, após terem lido e concordado, celebram as partes o presente contrato em três vias de igual 

teor e forma assinadas e rubricadas. 

   

 

CONTRATANTE                     CONTRATADA                        

 

 

 

TESTEMUNHAS  

 

 

 


