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Editel de Licitação no 01t2022 - nenelçÃO
P rocesso Ad m n istrativo 058/2022
i

Modalidade Pregão Presencial n" 00112022
Tipo de Licitação: Menor Valor Global

A Câmara Municipal de ltirapina, Estado de São Paulo, torna público que se acha
aberto na sua sede, situada à Rua 03, n.o 67, Centro - ltirapina -SP o processo
-

licitatorio na modalidade Pregão Presencial n"O1t2022, julgamento será o de Menor
Valor Global, originário do Processo Administrativo no 058/2022, que será regida por
este Edital e pela Lei Federal n.o 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n.
10.024, de 20 de setembro de 2019, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem,
as disposições da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1.993, com alteração
introduzida pela Lei n.o 9.854, de27 de outubro de 1999, e também pela Lei 2.425 de 2g
de setembro de 2010, demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e respectivas
alterações. A sessão será procedida pela Equipe de Apoio, designada pelas portarias 02
e 03 de 14 de janeiro de 2022.
Oí. DO OBJETO

0í.01. A presente licitação tem por objeto a Aquisição de 01 (um) veiculo zero Km, com
capacidade mínima para 05 passageiros, incluindo o motorista, conforme as
especificaçÕes do termo de referência, para atender as necessidades da Câmara
Ít/unicipal de ltirapina/SP.
02. DOS E§CLARECIMENTOS E tmpUcNAÇÕE§

02.01. Os esclarecimentos relativos

a esta licitação serão prestados nos dias de

expediente, das 8h às í7h, junto a Comissão de Licitação, das seguintes maneiras:

02.01.0í. Telefone (19) 3575-1 186.
02.01.02. E-ma I licitacao@cama raitirap
i

i

na. sp. oov.

br

k

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

02.03. Em caso de não solicitação, pelas empresas licitantes, de esclarecimentos ou
informaçÕes, pressupÕe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e
vrvyw.

ca

m

araitirapin

a. sp.

gov.b

r

secretaria@camaraitirapin a.sp. gov.b

r
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precisos, não cabendo, posteriormente, o direito a qualquer reclamação

02.04. Somente serão recebidas impugnações a esse Edital, que forem protocoladas
na secretaria da Câmara Municipal de ltirapina:

02.04.01. Até 02 (dois) dias úteis, antes da data prevista da sessão pública, por
pessoa jurídica.

02.04.02. Até 05 (cinco)
pessoa física.

dias úteis, antes da data prevista da sessão pública, por
03. DAS ESPECTFTCAçÕES

03.0í. O prazo de Garantia/assistência Técnica será no mínimo de 36 (trinta e seis)
meses, contados a partir da emissão da nota fiscal;

03.01.01. Caso o fabricante e/ou contratada possua política de garantia superior à
especificada nesta cláusula, deverá ser adotada a que melhor beneficie esta casa de
Leis;

03.02. Deverá ser oferecida Assistência Técnica autorizada na cidade de ltirapina ou
em um raio de até 50km, ou caso não seja possível, os custos com deslocamento de
técnico e/ou peças, deverão ser arcados pela contratada ou fabricante, conforme o
caso, por meio de obrigação solidária;
03.03. Tabela 01: Especificações do veículo

Descrição

Ite
m

Und

Qtde

Und

01

Automóvel - Veículo tipo sedan, com capacidade para
05 passageiros, incluindo o motorista, com as
seguintes características mínimas:

1

./
r'
/
./
í
/
/
r'
/
/
/
{
/
/

Zero Km;
Sedan;
Cor: Preta;
Ano e Modelo: 202212022 ou 202212023;
Motor 1.6 a2.0; - 140 cv
Transmissão mínima: automática 7 velocidades;
Ar-condicionado digital (quente/frio);
Piloto automático;
Bicombustível (Flex - Gasolina/Etanol)
Direção elétrica progressiva;
Vidros elétricos;
Trava elétrica das portas;
Alarme - Alarme antifurto com acionamento na chave
de ignição e a distância;
Entre eixos 2600 a 2700 mm;
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/
r'
/
r'
/
r'
/
r'
r'
r'
r'

Som, sistema multimídia com Rádio AM/FM, entrada
USB, conexão bluetooth para celular, mídia e
carregador;
Quatro portas;
Sistema freio com ABS;
Airbags frontais, laterais e de cortina;
Câmera traseira/ré
Roda de liga leve aro 17;
Retrovisores com regulagens manual ou elétrica;
Protetor de Cárter e Câmbio;
Jogos de tapetes (carpetes);
Garantia: Mínima de 03 ( três) anos sem limite de
quilometragem;
ltens obrigatórios exigidos pelo Codigo Nacional de
Trânsito;

03.04. As demais especificações para a execução do objeto estão contidas no Anexo I
Termo de Referência.

-

OiT.

DO VALOR ESTITUADO

04.0í. O valor estimado para o certame e de R$ í85.230,00 ( Cento e oitenta

e

cinco mil e duzentos e trinta reais)
04.02. O objeto da seguinte licitação, de acordo com as propostas apresentadas pelas
empresas a esta Câmara, após a competente pesquisa de preços no mercado.
05. DOS ANEXOS DO EDITAL

05.0í. lntegram o edital os seguintes anexos
05.0í.01.
05.0í.02.
05.0í.03.
05.01.04.
05.0í.05.
05.0í.06.
05.0í.07.
05.0í.08.

Anexo I - Termo de Referência.
Anexo !! - Recibo de Retirada de Edital.
Anexo lll- Declaração De Credenciamento.
Anexo lV - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo V - DeclaraçÕes De Habilitação.
Anexo Vl - Dados Contratuais.
Anexo Vll - Minuta do Contrato Administrativo.
Anexo Vlll - Termo de Ciência e de Notificação.

05.0í.í0.
05.0í.í í.
05.0í.í2.

Anexo IX - Ordem de Fornecimento.
Anexo X - Cadastro do Responsável.
Anexo Xl - Declaração de Documentos à Disposição do TCE-SP.
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06. DA§ DATA§, HORÁRIOS E LOCAL

06.0í. lnício de retirada de edital: 15 de setembro de 2022.
06.02. Os envelopes serão recebidos até às O9h3O do

dia 29 de setembro de 2022.

06.03. O credenciamento se iniciará apos às O9h3O, realizado juntamente com o
protocolo e entrega dos envelopes das proponentes presentes, no prédio da Câmara
Municipal de ltirapina.
06.04. O credenciamento das proponentes presentes será realizado somente para
as empresas que chegarem até às 09h30 no dia da sessão pública.

06.06. A sessão pública será realizada no dia

29

DE SETEMBRO DE 2022, às

í0h00.
06.07. A sessão pública será realizada na no prenário da câmara Municipal de
Itirapina, situada na Rua 03, 67, centro - Itirapina/sp, cEp 13s30-ooo.
07. DA PARTtctPAçÃO

A

07.0í.
empresa poderá demonstrar interesse em participar do certame,
encaminhando digitalizado o Anexo ll - Recibo de Retirada de Edital, por meio do email: licita
camaraitirapina.s p.gov.br.
07.02. sERÁ VEDADA A pARTtCtpAçÃO DE EMPRESA:
07.02.01. Com falência decretada.

07.02.02. Cujo servidor, dirigente do órgão ou responsável pela licitação tenha

participação direta ou indireta com o licitante.

07.02.02.01. Considera-se participação indireta, a existência de qualquer vínculo de
natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista.
07.02.04. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, punidas nos termos do artigo 87, lV da Lei no g.666/g3.
07.02.05. lmpedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei no 9.605/98.

07.02.06. Empresas punidas pela prefeitura Municipal d e Itirapina, com suspensão
temporária para licitar ou contratar, nos termos do art.
lll da Lei Feder" 8.666/93 e posteriores alterações.
07.02.07. Empresas estrangeiras que não funcionem no paí

,tr,

K

07.02.08. Empresas que não possuam ramo de atividade peÉinente e compatível
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ao objeto desta licitação, que atenderem

a todas às

exigências

a

respeito da

habilitação.
07.03. coNDlÇÕES OBRTGATORTAS PARA A pARTtCtpAÇÃO DAS EMPRESAS:

o Plano de Recuperação já
homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, junto a Qualificação Econômica
Financeira, no envelope n'02.

07.03.0í. Em recuperação judicial, que apresentem

-

08. DO CREDENGIAMENTO
O8.Oí. TRATANDO-SE DE SÓCIO.

08.01.0í. Cópia de documento oficial que contenha foto.
08.01.02. Apresentação do Anexo

lll-

Declaração de Credenciamento.

08.0í.03. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e empresas
individuais, ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em se tratando de
sociedade civil, no caso de sociedade por ações, esta documentação deverá estar
acompanhada de documentos de eleição de seus atuais administradores, ou
Certificado de condição de Micro Empreendedor lndividual.
08.02. TRATANDO-SE DE PROCURADOR.

08.02.0í. Copia de documento oficial que contenha foto.
08.02.02. Apresentação do Anexo lll

- Declaração de Credenciamento.

08.02.03. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e empresas
individuais, ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em se tratando de
sociedade civil, no caso de sociedade por açÕes, esta documentação deverá estar
acompanhada de documentos de eleição de seus atuais administradores, ou
Certificado de condição de Microempreendedor lndividual.

08.02.04. lnstrumento público

de

procuração, com poderes para assinar

a

documentos, decidir e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome
do licitante, com pruzo de validade em vigor, e ou;

08.02.05. lnstrumento particular de procuração, com poderes para assinar
documentos, decidir e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome
do licitante, acompanhado de cópia do seu contrato social ou estatuto, no caso de
Sociedade Anônima, e dos documentos de eleição de seus administradores;
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08.03. TRATANDO-SE DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

08.03.0í. Do tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno
poÉe, cabem às mesmas, visando ao exercício da preferência prevista na Lei
Complementar no 12312006 e 14712014, deverão apresentar declaração nos termos do
modelo constante neste edital, conforme Anexo lV Declaração de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte, assim terão tratamento diferenciado e simplificado na
forma disposta na referida legislação.

-

08.03.02. Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte, Comprovação
de enquadramento, por meio de declaração simplificada, retirada no site da JUCESP.
08.04.
CREDENCIAMENTO

P

NENTE

08.04.0í. O credenciamento será realizado juntamente com a entrega dos envelopes,
conforme horário e localfixado no item 06 deste edital.

08.04.02. Os documentos apresentados para o credenciamento:
08.04.02.01. Terão total valor para

a fase de habilitação.

08.04.02.02. Deverão ser entregues fora dos envelopes.
08.04.02.03. Deverão ser apresentados ORIGINAIS ou na forma de FOTOCOPTA
DEVIDAMENTE AUTENTICADA por Tabelião ou pelo Pregoeiro / Equipe de Apoio.
08.04.03. O Anexo lll
comoprocuração.

-

Declaração

de Credenciamento, não irá possuir poderes

08.04.04. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante para compor
a mesa. Havendo mais de um, este(s) terá (ao) assento na sessão apenas como
ouvinte.

08.04.05. No ato do credenciamento, além dos documentos enumerados (conforme o
caso), o representante da empresa licitante interessada deverá identificar-se exibindo
documento oficial que contenha foto.
08.04.06. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda
que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de
documentação defeituosa não implicará na inabilitação ou desclassificação do
proponente, mas ensejará o impedimento de formulação de lances, a preclusão para
impugnar ou manifestar-se sobre deliberaçÕes da comissão durante o exame dos
documentos e das propostas, sem prejuízo dos recursos a que se refere o artigo 109
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da Lei de Licitações.
08.04.07. Não havendo representante presente, a proponente deverá encaminhar os
documentos em envelope com a identificação "Credenciamento", informando também o
processo administrativo, a modalidade e dados da empresa.

09.0í. Os envelopes deverão ser protocolados e entregues a Comissão Permanente
deLicitação, que os receberão juntamente com o credenciamento.

09.02. Os envelopes deverão ser apresentados, fechados, contendo em sua parte
externa,além da ldentificação da proponente, os seguintes dizeres:
Envelope de CREDENCIAMENTO (não havendo representante presente);
Envelope no 01 - PROPOSTA COMERCIAL;
Envelope no 02 - DoGUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO;

ENVELOPE

NO 01

,,PROPOSTA

COMERCIAL''
CÂmana MUNIcIPAL DE ITIRAPINA/SP

Razão social da empresa

Comissão Permanente de Licitações
Processo Administrativo n" -12022
Pregão Presencial n' 001 12022
Data e horário de entrega: -l--12022 até às 09h30
Data e horário de abeÉura: a ser deÍinido
ENVELOPE

NO

02

"DOCUMENTOS PARA HAB|LITAÇÃO"
CÂTTNERA MUNICIPAL DE ITIRAPINA/SP
Razão social da empresa
Comissão Permanente de Licitações
Processo Administrativo n" --J2O22
Pregão Presencial n" 00112O22
Data e horário de entrega em:-- l--12022 até às 09h30
Data e horário de abertura em: ---l--12022 às í0h00

Y

08.03. Os envelopes que não forem abertos durante a sessão pública, serão retidos
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pela equipe de apoio até a data final da vigência da ata de registro da adjudicatária.

08.04. A administração não assume qualquer responsabilidade por envelopes contendo
documentação e/ou propostas que não sejam entregues pessoalmente no momento e
localindicado para tal.

9. DO ENVELOPE

I- PROPO§TA COMERCIAL

A) Do Conteúdo do Envelope:
09.01. Apresentar Proposta Comercial.

B) Das DisposrÇões;
09.02. A Proposta Comercial deverá ser e ou conter:

09.02.1. Ser elaborada em papel timbrado da empresa ou e redigida em

língua

portuguesa, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas.

09.02.2. Ser datada

09.02.3. Ser assinada pelo representante legal das empresas ou pelo procurador,
juntando-se a procuração (apresentada na fase credenciamento).
09.02.4. Conter o (s) valor (es) expresso em moeda corrente nacional com até 02
(duas) casas decimais depois da vírgula, em algarismo.

Conter ptazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, conforme art. 6oda Lei Federal
10.52012002, contados da data da abertura da proposta.
09.02.5.

Conter o valor igual ou menor ao constante no item 04.

09.02.6.

Conter a tabela abaixo:

It
e
m
01

Qua
nt.

ce

Descrição completá

01

illar

Descrição

atendendo

a

do item,
todas as

especificações do Termo de

AnolMode
lo

Valor
Total

R$

Referencia.

09.03. A proponente tem ciência de todas as especificações e prazos, conforme
disposto nos anexos, Anexo I - Termo de Referência e Anexo Vll - Minuta do
Contrato Administrativo, podendo assím elaborar proposta comercial com valor
adequado para o fornecimento dos itens, não sendo admitidas, posteriormente,
alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação das propostas comerciais,
como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e
indenizações de qualquer natureza.
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09.03.1. No valor indicado na proposta deverá estar incluso o valor do lucro,

os

09.04. Não serão aceitas propostas enviadas por meio êletrônico (e-mail

ou

impostos, encargos fiscais e administrativos, transporte, embalagem, seguros, fretes e
quaisquer outros custos que incidam direta ou indiretamente na presente aquisição.
equivalente).

10. DO ENVELOPE il

-

DOCUI/|ENTOS PARA HAB|L|TAÇÃO

S

10.01.01. Todos os documentos deverão ser apresentados originais ou na forma de
fotocópia devidamente autenticada por tabelião ou por servidor público da Câmara
Municipal de ltirapina/SP.
10.01.02. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

-

10.01.03. Os documentos que não apresentarem validade estipulada considerarem
se - á válidas as que estiverem dentro do prazo de 03 (três) meses a contar da data de sua

expedição.

10.0í.04. As declarações deverão ser assinadas pelo representante legal da empresa
ou sócio administrador ou pelo procurador, juntando-se a procuração (apresentada na
fase credenciamento).
10.01.05. Os documentos apresentados para o credenciamento terão total valor
para a fase de habilitação.

í0.0í.06. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do termo da Ata, nos
termos da lei complementar no. 123, de 14 de dezembro de 2006.

10.0í.06.í. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da
participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida
para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição.

10.0í.06.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da ata de sessão do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Câmara, para a regularização da
www. c am araitirapina.§p. gov.b
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documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

de

eventuais

10.0í.06.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem
anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão
pública, retornar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do artigo
40, inciso XXlll, da Lei no 10.520102.
10.0í.07. Os documenfos relacionados nos itens 10.03.01 ao 10.03.04 deste não
precisarão constar no Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem srdo
apresentados para o credenciamento nesÍe pregão.

10.02. DO CONTEUDO DO ENVELOPE: Deverá conter Habilitação Jurídica, Fiscal,
Técnica, Econômica Financeira e Anexos (conforme item 10.03 ao 10.07 do presente
edital).

1

0.03. HAB|LITAÇÃO JURíDtCA

10.03.0í

. Registro Comercial. no caso de empresa individual.

10.03.02. Ato Constitutivo. estatuto ou contrato social em vioor, devidamente
reaistrado. em se tratando de sociedades comerciais, e. no caso de sociedade por
ações, acompanhado de prova da eleição de seus administradores.
10.03.03. lnscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis. acompanhada de
prova da diretoia em exercício.

í0.03.04. Tratando-se de empresa ou sociedade estranoeira em funcionamento
no país: Decreto de autorização e ato de reqistro ou autoizacão para funcionamento
expedido pelo orqão competente, quando a atividade assim o exioir.

í0.04. REGULARIDADE FISCAL
10.04.01. Prova

de lnscrição no CNPJ - Cadastro Nacional de PessoasJurídicas

de

no

de

10.04.02. Prova
inscrição
Cadastro
Contribuintes Estaduat
(http://www.sinteqra.qov.br4 ou Cadastro de Contribuintes Municipal, se houver
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto do contratual.
10.04.03. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Púbtica Federal, através
de Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativa ou Certidão de Regularidade ou
equivalente conjunta da Procuradoria e Receita Federal, de acordo com o Decreto no
5.512 de 15 de agosto de 2005.
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í0.04.04. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através de Certidão
Negativa ou Positiva com efeito Negativa de Débitos Tributários lnscritos em Dívida
Ativa de Responsabilidade do interessado, expedida pela procuradoria qeral do estado
(https ://www.

d

ividaativa. pge. sp. qov. br).

10.04.05. Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal, através de Certidão
Negativa de Tributo Mobiliária ou Positiva com Efeito Negativa, relativas ao domicílio ou
sede da licitante.

10.04.06. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos ôociais
instituídos por Lei.

10.04.07. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Certidão Positiva com
efeito Negativa, nos termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 10 de maio de 1943. (NR)
10.04.08. Prova de que a empresa encontra-se em situação regular perante o
Ministério do Trabalho, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal no
8.666, de 21 de junho de 1993 e alteraçÕes, no que se refere à observância do
disposto no inciso XXXlll do artigo 70 da Constituição Federal por meio do Anexo V

- Declaragões De Habilitação.

10.05. QUALIFICACÃO TÉCNICA / OPERACIONAL

10.05.01. Apresentação de 01 (um) atestado de qualificação técnica emitida por
empresa contratante (pública ou privada), em papel timbrado da mesma, comprovando
a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidade e prazo com o objeto da licitação

10.05.01.1. Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu próprio nome,
nem algum outro que não tenha originado de contratação.
í 0.06.

QUAL|FICAÇÃO ECONÔMICA

-

FTNANCETRA

10.06.0í. Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física.
10.06.02. As Empresas em recuperação judicial, apresentar o Plano de Recuperação já
homologado pelo juízo competente e em pleno vigor.

10.07.

DECLARAÇOES E ANEXOS
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10.07.01

. Anexo V -

Declaraçóes De Habilitação.

í 1. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAIUIENTO

11.01. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento das interessadas em
participar do certame.

11.02. Na sessão pública será permitido pelos licitantes credenciados o uso de
quaisquer meios de comunicação eletrônicos (aparelhos celulares, tablets e
SiMiIATES) SOMENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS QUANTO AOS
LANCES A SEREM OFERTADOS.
11.03. O Julgamento ocorrerá de acordo com as previsões deste edital e a
classificação das propostas será pelo critério de "VALOR POR ITEM - MENOR
VALOR GLOBAL''.
11.04. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

11.04.1
Edital.

Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste

11.04.2. Que apresentem preço ou vantagem baseado exclusivamente em proposta
ofertadas pelas demais licitantes.

1í.04.3. Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste

Edital;

11.05. Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas, o Pregoeiro dará por
encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito;

11.06. As propostas classificadas serão selecionadas para
observância dos seguintes critérios:

a etapa de lances, com

11.06.1. Serão selecionadas pelo Pregoeiro a proposta de menor preço e as demais
com preços até í0 olo (dez por cento) superior àquela.
11.06.1.1. Não havendo pelo menos as 03 (três) ofertas nas condições definidas no
subitem anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03
(três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços
oferecidos.

11.06.2. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas
selecionadas a formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da
proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se
por meio de sorteio no caso de empate de preços, sendo que a licitante sorteada em
primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos
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demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de
lances.

11.07.

Se ocorrer lance com preço inexequível, o lance será colocado sob diligência
o licitante demonstre a exequibilidade da respectiva proposta através de
planilha aberta ou outro documento comprobatório;

para que

11.07.1. Não comprovada à exequibilidade o lance será desclassificado.
11.08. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes inferiores

à proposta de menor preço, 01% (um por cento) menor ao valor do último lance,
observada a redução entre os lances, aplicável inclusive em relação ao primeiro.

11.09. A etapa de lances será considerada encerrada quando todas participantes
dessa etapa declinarem da formulação de lances, restando somente uma proposta
vencedora.
11.10. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente
desistente às penalidades constantes deste Edital.

11.11.

O pregoeiro examinará a

aceitabilidade

do preço ofertado pela primeira

classificada, decidindo motivadamente a respeito.
11.12. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigente, apurados
mediante pesquisa realizada pela Câmara que será juntada aos autos oportunamente.
11.13. O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço.
11.14. Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno a critério
do Pregoeiro, será verificado o atendimento da proponente às condições habilitatorias
estipuladas neste Edital.

11.15.

A documentação de habilitação será analisada por diversos

servidores

presentes na sessão.

11.15.1.

A

Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação Técnica I

Operacional e Qualificação Econômica
equipe de apoio.

-

Financeira serão verificadas pela pregoeira e

À

íí.í6. Constatado o atendimento

pleno dos requisitos de habilitação previstos neste
Edital, a licitante será considerada HABTLITADA.

11.16.1. Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se a proponente 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 da
wrtrw.
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proponente, será declarada vencedora.

11.17. Da reunião será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio
epelas proponentes.
.11.18 O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências
julgadas necessárias à análise das propostas e da documeniação, devendo as
licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento
da convocação.

11.19. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de
microempresas ou de empresas de pequeno porte que tenham formalizado solicitação
para usufruir dos benefícios da Lei Complementar Federal 123106, será assegurado às
mesmas empresas o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá
ao recebimento da intimação (via Diário Oficial ou e-mail) após ocorrida a adjudicação
do objeto, prorrogáveis por igual período - a critério único desta Casa de Leis, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
apresentação de eventuais certidões negativas, ou positivas com efeito de negativas.

A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior,
implicará decadência do direito ao registro, sem prejuízo das sanções previstas no
artigo 81, da Lei Federal 8666/93, sendo facultado à Câmara Municipal convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, paru a assinatura da ata, ou
11.20.

anular a licitação.
11.21. A autoridade competente, para determinar o registro, poderá revogar a licitação
em face de razões de interesse público derivadas de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado.

12.

DO JULGAIIIENTO DAS PROPOSTAS

12.1 O critério de julgamento das propostas será pelo menor preço global para o lote único deste
certame.

í3. A DoculrlENTAçÃO

PARAApRopoNENTE HABILITADA No cERTAME.

í3.1. A proponente habilitada no certame terá o pruzo de até 02 (dois) dias úteis
após o termino da sessão púbica, para a apresentação dos seguintes documentos:
í3.0í.01.Proposta de Preços Atualizada
empresas ou pelo procurador.

-

assinada pelo representante legal das

K

- Dados Contratuais.
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13.01.03 Procuração pública ou por instrumento particular, registrada em cartório,
delegando poderes ao signatário do contrato, quando não se tratar de Sócio ou Diretor

autorizado através do contrato social.

13.02. Caso a proponente não apresentar o documento solicitado no subitem j2.01,
será lnabilitada e poderá ser punida com multa de até 10o/o ldez por cento) do valor
total ganho; a Câmara Municipal convocará o licitante remanescente, na ordem de
classificação.

í3.03. Os documentos solicitados no subitem 13.01, poderão ser encaminhar para a
formalização da adjudicação e homologação do certame, no e-mail,
licitacao@camaraitirapina.sp.qov.br, ou entregues pessoalmente.

í4. DOS RECUR§OS, ADJUDTCAçÃO E HOMOLOGAçÃO
14.01. A Câmara Municipal está situada, na Rua 03, 67, Centro ltirapina/SP, CEP
13530-000, abertas para atendimento ao público nos dias de expediente, das 13h às

-

17h.

14.02. Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, deverá haver manifestação verbal
imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da
motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para a
apresentação das razÕes, por meio de memoriais, ficando as demais licitantes desde
logo intimadas para apresentar contrarrazÕes em igual número de dias, que começarão
a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.

14.03. Somente serão recebidos recursos, que forem protocoladas na Câmara
Municipal de ltirapina:
14.04. A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública
importará na decadência do direito de recurso, resultando na adjudicação do objeto do
certame à licitante vencedora e no encaminhamento do processo à autoridade
competente para a homologação.

\

14.05. Na Hipotese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua
decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

í4.06. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e,
constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o

objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatorio.
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14-07

- O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu

acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

í4.08. Não serão admitidos recursos, protestos, representaçÕes, ressalvas ou outra
forma de discordância ou inconformismo a quaisquer dos tópióos do contrato no ato de
sua assinatura, haja vista que guarda absoluta conformidade com a inclusa minuta,
parte integrante deste edital.
í5. DA A§§INATURA DO CONTRATO ADTIINISTRATIVO

15.0í. Para instituir a formalização do Contrato, a proponente vencedora

deverá
providenciar e encaminhar no e-mail licitacao@camaraitirapina.sp.qov.br, no prazo de
até 02 (dois) dias úteis, a partir da publicação da homologaçao no Diário Oficial, os
documentosa seguir relacionados:

í5.0í.01. Proposta de Preços Atualizada.
15.01.02. Anexo Vl

-

Dados Contratuais.

15.0í.03. Procuração pública ou por instrumento particular, registrada em cartório, com
firma reconhecida, delegando poderes ao signatário do contrato, quando nâo se tratar de
Sócio ou Diretor autorizado através do contrato social.

A

a

15.02.
empresa vencedora será convocada para
assinatura do Contrato
correspondente, apos publicação de "Notificação Para Assinatura" no Diário Oficial.

A critério da administração, a empresa vencedora terá o prazo de 05 (cinco)
dias úteis não prorrogáveis para comparecer ao prédio da Câmara Municipal de
15.03.

Itirapina, para assinatura, devendo ser agendada.
5.02.01 . E-mail licitacao@camaraitirapina.sp.oov. br;
15.02.02. Telefone (19) 3575-1 1 86;
í5.02.03. Com a servidora Elaine.
1

15.04. A empresa vencedora deverá encaminhar por SEDEX 10, 03 vias assinadas do
contrato; o qual o Jurídico encaminhará por e-mail arquivo PDF do mesmo (que não
deverá ser alterado).

15.04.0í. As vias do contrato deverão ser entregues para a Câmara Municipal em até
05 (cinco) dias úteis apos publicação da "Notificação Para Assinatura".
15.04.02. Encaminhar 03 (três) vias impressas, em ALTA QUALIDADE, 01 páginas
por folha, coloridas, assinadas e rubricadas todas as vias por SEDEX para a Câmara
Municipal de ltirapina - Rua 03, 67 - Centro. Caixa Postal 45, ltirapina/ SP. Cep 13530000.
15.0_5. O descumprimento dessas exigências do item e subitens anteriores ocasionará
a NAO assinatura pela Presidente da Câmara, assim a empresa arcando com multa e

até perda do Contrato.
15.06. Caso

a empresa não compareça no prazo estipulado para a assinatura do

wwry.camaraitirapina.sp.go%br
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Contrato, decairá do direito de contratar e poderá ser punida com multa de ate 2Oo/o
(vinte por cento) do valor total ganho, sendo convocada a seguinte na ordem de
classificação.

í5.07. Ao assinar o instrumento, a empresa obriga - se a executar o objeto a ela

adjudicado, conforme especificações estabelecidas pela secretaria solicitante.

E

à

a

í5.08.
facultada
Administração transferir
adjudicação aos licitantes
remanescentes, nas condições do artigo 64 § 20 da Lei no 8.666/93, atualizadas pelas
Leis no 8.883/94 e no 9.648/98.
15.09. A contratação decorrente deste Pregão estará sujeita a alterações, nas
hipoteses previstas nos artigos 58 e 65, da Lei no 8.666/93, atualizadas pelas Leis no
8.883/94 e no 9.648/98.

15.í0. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra
forma de discordância ou inconformismo a quaisquer dos tópicos do Contrato, no ato
de sua assinatura, haja vista que guarda absoluta conformidade com a inclusa minuta,
parteintegrante deste ed ital.
T6. DOS PRAZO§ E VIGÊNCH

16.01. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

16.01.0í. Podendo ser prorrogado por iguais
Câmara Municipal, nos termos da Lei de Licitações

e

sucessivas vezes,

a critério da

í6.02. A entrega do veículo deverá ser realizada no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados da emissão e pedido de compra.

16.03. Todos os prazos constantes do contrato são em dias corridos
contagem excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.

e em sua

í7. DOS RECUR§OS FINANCEIROS
17.01. As despesas decorrentes deste pregão, de acordo com orçamento do exercício
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

17.01.0'1. Categoria Econômica 4.4.90.52.00

-

Equipamento e [/aterial Permanente.

\

í8. DO PAGAiIIENTO

í8.01. O pagamento será efetuado NO ATO DA ENTREGA do item licitado, a partir da
apresentação da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal (is) Eletrônica(s)
-NFE(s) devidamente
atestada(s) pelo setor, em conta corrente vinculada ao CNPJ da contratada.
18.02- Havendo erro na Nota Fiscal Eletrônica - NFE ou outra circunstância que
desaprove a liquidação, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até
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que a empresa vencedora providencie as medidas saneadoras.

í8.02.0í. Nesta hipótese, opruzo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da
situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quálquer tipo de

ônus para a Câmara;

18.03. Caso haja documentos faltantes ou incorretos, notificação interna de pendências
ou irregularidades quanto aos produtos não será iniciada a contagem do prazo para
pagamento;

í8.04. A título de pagamento a contagem do prazo será a data de recebimento da Nota
Fiscal Eletrônica atestada pelo setor financeiro da câmara Municipal.

í9.0í. A desistência da proposta, quando convocada dentro do prazo de validade de
sua proposta, ensejará em cobrança pela Câmara, por via administrativa ou judicial, de
multa no valor de até 20 olo (vinte por cento) do valor estimado para o certame.
19.02. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeita a sanção prevista no artigo 70, da
Lei no 10.520102, sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e
demais penalidades legais.

í9.03. Caso a(s) empresa(s) não compareça(m) no prazo estipulado para a assinatura
do contrato, decairá do direito de contratar e poderá ser punida com multa de até
20% (vinte por cento) do valor total ganho, sendo convocada a seguinte na ordem de
classificação.

í9.04. A Licitante está sujeita às sançÕes estipuladas nas Leis

no

8.666/93 e 10.520102

í9.05. Se a contratada inadimplir o contrato:

í9.05.0í. No todo, incidirá uma multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do
presente contrato, ainda ficará sujeita às sançÕes previstas nos artigos 87 e 88, da Lei
Federal 8.666/93, atualizadas pelas Leis no 8.883/94.
í9.05.02. Cancelamento do presente contrato.
19.05.03. Emparte, incidiráumamulta de25o/o(vinteecincoporcento) sobreovalor
total do presente contrato, ainda ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 87 e 88,
da Lei Federal 8.666/93, atualizadas pelas Leis no 8883/94.

19.06. Ocorrendo atraso na execução dos serviços, a contratante notificará a
contratada, via e-mail e AR. Considerando Notificada, após o recebimento de AR
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preenchido

19.06.01. O atraso injustificado na execução dos serviços implicará na aplicação de
multa na forma prevista no artigo 86, da Lei no 8666/93, atualizada pelas Leis no
8883/94, sobre o valor total do contrato.

í9.03.01. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso.
19.04. A Câmara Municipal a partir do 10o (décimo) dia de atraso poderá recusar o
serviço contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais
a multa diária por atraso, ante a imaculabilidade da cobrança.

í9.05. Em caso de recusa do serviço contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do contrato.

í9.05.0í. Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo para
substituição do material entregue que não atender as especificações, as hipoteses em
que a Licitante Vencedora não apresentar situação regular conforme exigências
contidas no Edital, no Termo de Referência e no Contrato Administrativo.

í9.07. A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Câmara
rescinda o contrato e aplique outras sanções previstas em lei.
19.08. Caso a Licitante Vencedora não atenda aos demais prazos e obrigações
constantes no Edital e neste Termo de Referência, aplicar-se-á multa de 1% (um por
cento) por dia, limitada a 10o/o (dez por cento) sobre o valor do contrato;
í9.09. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra

19.í0. Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública
Municipal, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo ptazo de 02 (dois)
anos, em especial na hipótese de descumprimento integral de uma Autorização de
Fornecimento.

í9.íí.

O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade e de 05 (cinco)

dias úteis contados da data do recebimento da intimação do interessado.
19.12. lmposta a multa, deverá ser paga no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a
contar de sua intimação.

19.í3. Da aplicação da multa o contratado será intimado por escrito para, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, apresentar recurso, se desejar, nos termos da legislação vigente.

\

19.14. Multas por Rescisão:

19.í4.01. Nas hipóteses de rescisão unilateral, será aplicada multa de 10% (dez por

cento) sobre o valor do contrato.
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19.14-02. Não deve haver cumulação entre a multa prevista neste artigo e a multa
específica prevista para outra inexecução que enseje em rescisão. Neõsa hipótese,
deve ser aplicada a multa de maior valor.
í9.14.03. A Câmara poderá suspender o pagamento devido até a conclusão dos
processos de aplicação das penalidades.
19.14.04. Além das penalidades citadas, a Licitante Vencedora ficará sujeita ainda ao
cancelamento do Cadastro de Fornecedor desta Câmara, e no que couberem as
demais penalidades referidas no capíturo rv da lei g.666/1993.

í9.í4.05. As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou
da garantia, quando houver, ou ainda cobradaó administrativamente e, na
impossibilidade, judicialmente.

í9.í4.06. A Licitante Vencedora não incorrerá em multa durante as prorrogações

compensatórias expressamente concedidas pela Câmara, em virtude de caso tôrtuito,
força maior ou de impedimento ocasionado por esta casa de Leis.

í9.í5. Em nenhuma hipotese o total das multas aplicadas poderá ultrapassar o valor

do Contrato Administrativo.

20. DAS OBRtcAçOrS Oe GoNTRATADA
20.01. A licitante vencedora tem ciência de todas as obrigações a serem executadas,
conforme disposto nos anexos Anexo I Termo de Referência e Anexo Vll - Minuta
de Contrato Administrativo, não sendo admitidas, posteriormente, alegaçÕes de
enganos, erros ou distrações, como justificativas de quaisquer acréscimos ou
solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.

-

21. DA SUBCONTRATAÇÃO
21-01. A CONTRATADA fica expressamente proibida de subcontratar a execução de
parte ou todos os serviços a serem executados.

22. OO FORO

22.01. Fica eleito a Foro de ltirapina Comarca de Rio Claro SP, excluindo qualquer
gYtfo' por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar, para dirimirem-se eventuais
litígios oriundos do presente Edital.
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28.

Dtsposçôes

FtNAts

23.1 A Câmara não assume qualquer responsabilidade por envelopes contendo
documentação e/ou propostas que não sejam entregues pessoalmente no momento e
local indicado para tal.
23.2. As documentações serão juntadas nos autos, estando às mesmas a disposição
paraanálise das demais proponentes, por meio de vistas aos autos.
23.3. Os casos omisso do presente Pregão Presencial serão solucionados pela Equipe
de Apoio e Pregoeira.

23.4. E para que ninguém alegue ignorância, será o aviso desse pregão
afixado em local próprio desta Câmara.

Presencial

Itirapina, 12de setembro de2022.

Vef

ive
ra Municipal de ltirapina

Presidente da

p.

E
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ANExo

I

- TERMo DE REFERÊrucra

Processo Adm inistrativo 5Al2O22
Pregão presencia I 001 12022

1.

DADOS DA SOLICITANTE:

orgão: câmara Municipal de ltirapina / Gabinete da presidência
Endereço: Rua 03 no. 67

2.

-

Centro

-

ltirapina/Sp

OBJETO:

Pregão Presencial, para aquisição de 01 (um) veículo Zero km, com capacidade mínima
para 05 passageiros, incluindo o motorista, destinado a atender as necessidades da Câmara
Municipal de ltirapina/SP.

3.

JUSTIFICATIVA:

O Legislativo possui apenas um veículo

razoável para atender as demandas e viagens
institucionais, de trabalho, de açÕes político-administrativas dos parlamentares, notadamênte
em relação a busca de recursos financeiros por meio de emendas, audiências com
autoridades do Estado e União, entre outros afazeres e atribuiçÕes do Legislativo, que não
são poucas e, principalmente relacionadas com outras esferas que carecem de constantes
viagens seguras, com razoável conforme e garantia de ida e volta.

03.0í A atual gestão,

202112022, adotou a postura de economizar o máximo possível
manutenção, conservação e custeios decorrentes da máquina legistativa,
objetivando garantir recursos para a compra de um veículo em torno de R$ tZõ'.tZg,e6
( Cento e setenta e oito mil, cento e setenta e oito reais e sessenta e seis
centavos) (conforme pesquisa de mercado).

c9m

4.

DOTAÇÃOORÇAMENTÁR|A

Equipamentos e Materiais permanentes;
Categoria Econômica: 4.4.g0.52.00

5.
wvyw.

VALOR TOTAL ESTIMADO
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O valor global estimado para aquisição do veículo será com base na média do preço
unitário conforme descrito neste termo de referência após o recebimento das cotações
enviadas para vários fornecedores junto ao mercado. Estas cotações nortearam o preço
médio para este produto.

6.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

O prazo para entrega e de até 30 (trinta) dias, contados da emissão e pedido de compra.
O
contrato terá vigênc.ia de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivas vezes, a critério da Câmara Municipal, nos
termos da Lei
de Licitações. O local de entrega será na sede da Câmara Municipal de ltirapina,localizada
na Rua 03 no 67 - centro - ltirapina sp, em horário comercial.
E de responsabilidade da empresa vencedora do certame os custeios com frete para a
entrega do veículo.

7.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será NO ATO DA ENTREGA do item licitado, atestado e aferido, pela
Presidente desÍa Casa, através de Ordem de Pagamento na conta indicada,

obrigatoriamente pelo fornecedor.

8. GARANTIA / ASSTSTÊNCIA TÉCNICA

O PRAZO DE GARANTIA/ASSISTÊNCIA TECNICA será no mínimo de 36 (trinta e

seis)
meses, caso o fabricante e/ou contratada possua política de garantia superior à especificada
nesta cláusula, deverá ser adotada a que melhor beneficie a contratante, deverá sei oferecida
assistência técnica autorizada na cidade de ltirapina ou em um raio de até 50 km, ou caso não
seja possível, os custos com deslocamento de técnico e/ou peças, deverão ser arcados pela
contratada ou fabricante, conforme o caso, por meio de obrigação solidária;

Do oBJETO
Gabinete da Presidência
0í Veículo, zero KM, com as seguintes características
mínimas:
9. DESCRTÇÃo

-
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Descriçâo

ITEM

UNO

QTD

VALOR

VALOR

MÁxffio

MÁXhâO

uNrT {RS)

roTAL (R$)

Automóvel - Veículo tipo sedan, com
capacidade para 05 passageiros, incluindo o
motorista, com as seguintes características
mínimas:
Zero Km;
Sedan;
Cor: Preta,
Ano e Modelo : 2021 t2021 ou 2021 t2022;
Motor 1.6 a 2.0; - 140 cv

01

Und.

01

Transmissão mínima: automática de 6 a 7
velocidades;

Ar-condicionado digital (quente/frio) ;
Piloto automático;
Bicombustível (Flex - Gasolina/Etanol)
Direção elétrica progressiva;

Vidros elétricos;
Trava elétrica das portas;
Alarme - Alarme antifurto com acionamento na
chave de ignição e a distância;
Entre eixos 2600 a 2700 mm;
Som, sistema multimídia com Rádio AM/FM,
entrada USB, conexão bluetooth para celular,
mídia e carregador;
Quatro portas;
Sistema freio com ABS;
Airbags frontais, laterais e de cortina;
Câmera traseira/ré
Roda de liga leve aro 17;
Retrovisores com regulagens manual ou elétrica;
Protetor de Cárter e Câmbio;
Jogos de tapetes (carpetes);
Garantia: Mínima de 03 ( três) anos sem limite
de quilometragem;
Itens obrigatórios exigidos pelo Código Nacional
Trânsito

Itirapina, 12de setembro de2O22

Vef
Presidente da
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Visando comunicação futura encaminhar o mesmo preenchido e digitalizado por
e-mail
para:

ANEXO II - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
A Câmara Municipal de ltirapina-Sp.
Ref. Licitação
Processo Administrativo n' 5812022
Pregão Presencial n. 01/2022
objeto pregão
Presencial, para aquisição de 01 (um) veícúlo Zero km, com capacidad" rinfrã p.rr os
passageiros, incluindo o motorista, destinado a atender as necessidades da ôâmara
Municipal de ltirapina/Sp.

-

-

Razão Social:
CNPJ no:

lnscrição Estadual

Endereço:
Bairro:
Estado:

Cidade:
GEP:

E-mail:
Telefone:

Fax:

no:

Obtivemos Edital através
Endereço eletrônico www.camaraitirapina.sp.gov.br, cópia do instrumento
convocatórioda licitação supramencionada.
Solicitação feita à Comissão de Licitação da Câmara Municipal de ltirapina.

Local e Data
Representa nte resar da em pre"J§"::::lTà, n i"trador ou pero procu rador
Função na Empresa
r

Ca
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(Em papeltimbrado da empresa licitante)

ANEXO

ilt_ DECLARAÇÃO

DE CREDENCTAMENTO

A Câmara Municipal de ltirapina-Sp.
Ref. Licitação
Processo Administrativo n"58 12022- Pregão Presencial n. 0í/2022
objeto: pregão
Presencial, para aq.uisição de 01 (um) veículoZero km, com capacidadãilíni*, pãr,
!:5 OassaOeiros, incluindo o motorista, destinado a atender as necessidades da Câmara
M u n ici pal de lti rapi nalS p.

-

Eu, (nome completo), portador do CPF

no_,

representante credencial

(ou legal) da empresa (RAZÃO SOGIAL DA EMPRESA), inscrita pelo CNpJ no
sito à_,
[o _,
Bairro
municíp io de
Estado de_,
CEp_,
Telefone
, e-mail
, vem através desta, declarar a veracidade e fidelidade de todos os
-,
documentos e informações apresêntados, e também, que esta empresa atende a
todos os requisitos de habilitação constantes no edital e inexistindo qualquer fato
impeditivo à participação neste certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.
Local e Data

(Assinatura)
Representante legal da empresa ou sócio administrador ou pelo
procuradorFunção na Empresa

>>> ESTA DECLARAÇÃO NÃO TEM VALIDADE COMO PROCURAÇÃO <<<

{
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>>> ENTREGAR FORA DOS ENVELOPES <<<
(Em papeltimbrado da empresa)

ANEXO Vt_ DECLARAÇÃO DE MTCROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
À Câmara Municipal de ltirapina-Sp.
Ref. Licitação
Processo Administrativo n'58 t2022 Pregão Presencial n. 0í/2022 objeto: pregão
Presencial, para aquisição de 01 (um) veículo Zero km, com capacidadããinim pãr,
05 passageiros, incluindo o motorista, destinado a atender as necessidades da Câmara
M u n ici pal de lti rapi na/S p.
Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas
neste ato convocatório, que a
..... (razão social da
empresa), CNPJ sob
é microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta,

no

portando,

a

exercer

o

empresa

direito

de

preferência como critério de desempate no
procedimento licitatório realizado sob a modalidade Pregão Presencial, realizado pela
Câmara Municipal de ltirapina/Sp.
Local e Data

(Assinatura)
Representante legal da empresa ou sócio administrador ou pelo
procuradorFunção na Empresa
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(Em papeltimbrado da empresa licitante)

ANEXO V

-

DECLARAçÕES DE HABILITAÇÃO

A Câmara Municipal de ltirapina-Sp.
Ref. Licitação
Processo Administrativo n'58 12022 Pregão Presencial n.0í/2022
objeto: pregão
Presencial, para aquisição de 01 (um) veículo Zero km, com capacidade
minirna para-O5
passageiros, incluindo o motorista, destinado a atender as necessídades
da êâmara
Municipal de ltirapina/Sp.

-

-

flo-,

Eu, (nome completo), portador do CPF
representante credencial
(oulegal) da empresa (RAZÃo soctAL DA EMpReseiln-scrita peto cNpJ
no_, sito

a

oo

CEP

_, Bairro_,

município
Estado de
vem através desta, sob as penas da lei declarar que:

a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal no 8.666 de 21 de junho de
,
lq99 e alteraçõe-s, gue "rpt"ta encontra-se em situação regular perante o
Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do dísposto-no inciso XXXI;
do artigo 70 da Constituição Federal.

,

b) que possui pleno conhecimento e concorda com todos os termos do edital em

referência e seus anexos.

c) não se encontra declarada lnidônea para licitar e contratar com qualquer orgão ou
poder do Município de ltirapina ou suspensa do direito de licitar ou de com
ele(s)

contratar.

d) que atende às normas relativas à Saúde e Segurança do Trabalho, em virtude
das disposições do parágrafo único, art. 117, da conãtituiçáo do Estado de São paulo.
Local e Data

(Assinatura)
Representante legal da empresa ou sócio administrador ou peto
procuradorFunção na Empresa

www. c am a raitirapin
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(Em papeltimbrado da empresa licitante)

ANEXO VI - DADOS CONTRATUAIS
A Câmara Municipal de ltirapina-Sp.
Ref. Licitação
Processo Administrativo n"58 t2022 Pregão Presencial n" o1l2o22
objeto:
Pregão Presencial, para aquisição de 01 (úm) veículo Zero km, com capacidade
mínima para 05 passageiros, incluindo
motorista, destinado a atender as
necessidades da Câmara Municipal de ttirapina/Sp.

-

-

o

DADOS DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO
Nome:
RG:

CPF:

Data de Nascimento.
Naturalidade:
Profissão:

Estado Civil
UF:

Endereço:
Cidade:

CEP:

Telefones:

E

-

mail

À

DADOS DO PREPOSTO
(representante ou sócio responsável pelo acompanhamento da
execução do objeto,
comunicação entre as partes, etc.)
Nome
RG:

www. c am a raitirapin

CPF
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Data de Nascimento:
Naturalidade:
Profissão:

Estado Civil:
UF:

Registro no
n
o

Endereço:
Cidade:

CEP:

Telefones:

E

-

mail:

Local e Data

(Assinatura)
Representante lega! da empresa ou sócio administrador ou pelo
procuradorFunção na Empresa
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ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

aoursrçÃo

DE oi

(uM)
veÍcut-o zERo KM, DESTINADo
A ATENDER AS NECESSIDADES

DA cÂnnana MUNtctpAL DE
ITIRAPINA/SP.

Por este instrumento Administrativo de Contrato, de um lado a CÂUanA DE
ITIRAPINA, pessoa jurídica de direito público interno, sediado, na Rua 03, no 67,
centro, Município de ltirapina, Estado de São Paulo, inscrito no CNpJ sob o no
52.152.923/0001-62-, neste ato representada pela Presidente,
VeÉ Claudete de

a

Oliveira, brasileira, casada, funcionária pública municipal, portador do RG no
17.373.870-9 -SSP/SP e do CPF no 027.879.798/90 , residente e domicitiado à Rua
9-4, no 103, Vila Cianeli, , CEP 13530-000, Município de ltirapina, Estado de São
Paulo, doravante denominado GONTRATANTE,

município

Bairro

no

, telefones

CEP

lnscrição Estadual
-l

e

empresa _

sito

de_,

à

Estado de
, inscrita no CNPJ sob o no
neste ato representado por

(qualificação completa), residente e domiciliado
município
Estado de

no_, Bairro_,
cEP-,
telefones-,

de_,

doravante denominada CONTRATADA,
decorrente do Processo Administrativo n" 58t2022, acordam proceder, nos termos das
Leis no 8.666/1993 e no 10.52012002, parte integrante do presente instrumento,
conforme descrição do objeto e proposta de preço, constantes nos anexos que
acompanham o edital, mediante condiçÕes e cláusulas a seguir estabelecidas.
CLÁUSULA PRIMETRA

-

DO OBJETO

í.í. Este instrumento tem por objeto a Aquisição de 01 (um) veículo zero km,
destinado a atender as necessidades da Câmara Municipatde ltirapina/SP.
1.2. Em observância e atendimento ao Processo Administrativo no
elaborado sob a modalidade Preqão Presencial n. 01/2022.

í.3. O objeto deve atender as condiçÕes estipuladas no edital

58

/2022,

e seus anexos,

PropostaComercial os quais ficam fazendo parte integrante do presente termo.

À
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clÁusulA sEGUNDA -

DAS

EspecrncaçÕes

2.1. Tabela 01: Especificações do item.
Item

Descrição

Qua
nt.

01

Marca

Ano / Modelo

01

>>> TABELA sERÁ PREENcHTDA com o rrEM soLtctrADo EM EDITAL E ToDAS
ASDEMAIS ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NA pRoposrA DA vENcEDoRA <<<
CLÁUSULA TERCEIRA

-

DA GARANTIA E ASSISTENCTA TÉCNICA

3.1. A CONTRATADA

terá que apresentar documento de Garantia do (s) Veículo (s)
com cobertura de no mínimo 36 (trinta e seis) meses, contados da entrega do veícuio,
para todos os componentes, período no qual as intervenções porventura necessárias
ocorrerão integralmente por conta da CONTRATADA.

3.2. Caso o fabricante e/ou contratada possua política de garantia superior a
especificada nesta cláusula, deverá ser adotada a que melhor beneficie a
CONTRATANTE.

3.3. No caso de apresentarem defeitos e, consequentemente ser substituída, a garantia
será contada a partir da nova data de entrega.
3.4. A CONTRATADA deverá oferecer Assistência Técnica autorizada na cidade de
Itirapina ou em um raio de até 50km, ou caso não seja possível, os custos com
deslocamento de técnico e/ou peças, deverão ser arcados pela contratada ou
fabricante, conforme o caso, por meio de obrigação solidária;

3.4.í. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 12 (doze)

horas comerciais, contado a partir do momento em que for realizado o chamado técnico
devidamente formalizado;

3.4.2. O tempo máximo de paralisação tolerável do objeto será de 48 (quarenta e oito)
horas, a partir do início do atendimento técnico.

,\

3.4.3. O tempo de espera por peças de reposição deverá ser de no máxim o de 72
(setenta e duas) horas, a contar da solicitação da peça;
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3.5. O objeto, bem como seus acessórios específicos, deverá estar acompanhado de
seus respectivos manuais, certificados e condições de garantia;

3.6. O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante manutenção
preventiva e corretiva durante o prazo de garantia, de acordo com os
manuais e

normas técnicas especÍficas, a fim de manter os equipamentos e veículo em perfeitas
condições de uso, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE;

!.7._ Eltende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se destina este Termo
de Referência, aquela destinada a remover os defeitos de fabricação apresentados,
compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e correçÕes-necessárias;

3.8. Os chamados relativos
Municipal de ltirapina/SP.

CLÁUSULA QUARTA

-

à

assistência técnica serão solicitados pela Câmara

DO LOCAL E CONDIçÕCS OE ENTREGA

4.1. A CONTRATADA fica obrigada a entregar o veículo nas condições estabelecidas
neste termo, obedecendo rigorosamente às condiçÕes do edital, dó seus anexos e a
legislação vigente inerente ao objeto.

4.2. O local de entrega será na sede da Câmara Municipal de ltirapina, localizada na
Rua 03, no 67

- centro, em horário comercial

das 08h00 às 17h00.

A

CONTRATADA deverá transportar o veículo até o local de entrega
responsabilizando - se pelos danos resultantes de imperfeições das mesmas, sem
ônus de frete para a CONTRATANTE.

4-3.

4.4. O veiculo deverá ser entregue em caminhão guincho.

4.5. Constatadas irregularidades no objeto, a CONTRATANTE, sem prejuízo das

penalidades cabíveis, poderá rejeitá-lo se não corresponder às especificaçôes deste
termo determinando sua substituição.

4.6. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias
corridos, contados do recebimento pela CONTRATADA da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente ofertado.

4.7. Caso a CONTRATADA não cumprir o prazo de entrega, sem justificativa formal

aceita pela CONTRATANTE, decairá seu do direito de forneõer objetó, sujeitando-se as
penalidades previstas, podendo ser convocados os licitantes remanescentes em ordem
de classificação.
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4'8' Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na propria Nota Fiscal
recebimento do(s) produto(s), se atendidas às determinaçoes desie contrato.

o

4.9. A CONTRATADA fica obrigada a entregar o veículo, em ate 30 (trinta) dias
contados da emissão e pedido de compra.

CLÁUSULA QUINTA

-

DO VALOR

5.1. O valor total da presente contratação é de
proposta comercial vencedora do certame.
CLÁUSULA SEXTA

-

R$-(por

extenso), vinculado à

DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.í. As despesas decorrentes deste contrato, correrão por conta das dotação
orçamentária.

6.1.í. Equipamentos e Mateiais Permanentes:Categoria Econômica: 4.4.g0.52.00.
6.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do item licitado,
contados da apresentação da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal (is) Eletronica(s) NFE(si
devidamente atestada(s) pela Presidente, em conta corrente vincutada ao CNpJ àá

-

contratada.

6.3. Havendo erro na Nota Fiscal Eletrônica - NFE ou outra circunstância que
desaprove a liquidação, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente ate

que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.

6-3.í. Nesta hipÓtese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da
situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quãlquer tipo de
ônus para a CONTRATANTE.
6.4. Caso haja documentos faltantes ou incorretos, notificação interna de pendências
ou irregularidades quanto aos produtos não será iniciada á contagem do prazo para
pagamento;

9:5. A título de pagamento a contagem do prazo será a data de recebimento da Nota
Fiscal Eletrônica atestada pela presidente.

cLÁUSULA SÉTIMA

-

DA VIGÊNcIA

J

7.1.Vigênci a do presente contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua
assinatura.
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7.2. Podendo ser prorrogado por iguais e sucessivas vezes,
Municipal, nos termos da Lei de LicitàçÕes

a critério da Câmara

7.3. Todos os prazos constantes do contrato são em dias corridos e em sua
contagem
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.

CLÁUSULA OITAVA

-

DAS COMUNTCAÇÕAES

A correspondência recíproca relativa a este Contrato, será considerada
efetuada, se entregue com protocolo de recebimento, do qual const ará o assunto, data
de recebimento e nome do remetente, nos endereços mencionados neste Contrato.
8..í:

cLÁusuLA NoNA - DAS oBRtcAÇÕes

ol coNTRATADA

9.1. Atender as obrigações resultantes da aplicação da Lei 8666/g3 e demais Normas
pertinentes.
9.2. Entregar os produtos dentro do prazo estipulado e com a devida garantia.
9-2.1. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado, o objeto com
avarias ou defeitos.

9.3. Cumprir todas as obrigações constantes neste termo, seus anexos e propostas,
assumindo como exclusivamente, seus, os riscos e as despesas decorrentes da
entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, pÍazo e local,
marcas, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

9.4. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condiçôes, conforme especifícações,
prazo e local constantes neste termo e seus anexos, na qual constarão as indicações
referentes à: marca, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

9.5. Emitir a Nota Fiscal Eletrônica especificando em sua descrição:
1) Processo Administrativo

n' 58 t2022;

2) Pregão Presencial n" 01t2022;
9.6. Encaminhar a nota fiscal eletrônica à Câmara Municipal, devidamente atestada,
referente ao fornecimento dos bens, para fins de cumprimento das obrigaçÕes da
CONTRATADA e consequente pagamento, após constatação do recebimento dos
mesmos.

9.6.1. Responder por todas as despesas decorrentes dos tributos de qualquer
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natureza, que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto deste termo,
bem como as necessárias para a completa execução do meémo.

9.7. Comunicar a CONTRATANTE a qualquer tempo toda anormalidade prestando os
esclarecimentos pertinentes e providenciando a devida correção.
9.8. Acatar e facilitar a ação da fiscalização da Câmara, cumprindo as exigências da
mesma.
9.9. Aceitar os métodos e processos de acompanhamento, verificação adotados pela
Câmara.

9.í0. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,

da infortunística do trabalho, fiscais, comerciais, médicos e dos decorrentes de controle
médico de saúde ocupacional de seus funcionários e empregados utilizados para a
consecução do objeto desta avença e outros resultantes da execução deste contrato,
obrigando-se a saldá-los na época própria.

9.10.1. A inadimplência da CONTRATADA, com referência a estes encargos do
subitem anterior, não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade de seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; da mesma forma que a
CONTRATANTE está isenta de qualquer vínculo empregatício com funcionários, ou
prepostos, da CONTRATADA.

9.íí.

Responder pelos danos de qualquer natureza, que venham a sofrer seus
empregados, terceiros, ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou
omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CoNTRATADA ou de quem em seu
nome agir, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e
acompanhamento efetuados pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA

- DIREITOS DA CONTRATADA

10.í. O recebimento dos valores devidos pela entrega do veiculo, no prazo previsto no

contrato.

10.2. O acolhimento por parte da CONTRATANTE de suas informaçÕes, solicitações e
outras manifestações relativas ao contrato, cabendo resposta nos piazos razoávéis aos
pleitos.

cLÁusuLA DÉclMA PRIMEIRA - oBRrcAÇÕEs E DtREtros DA c9NTRATANTE

/

í í.í. Atender as obrigações resultantes da aplicação da Lei 8666/93 e demais Normas
pertinentes.
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1'1.2. Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução do
objeto.

í 1.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste termo.

íí.4. Verificar, no pruzo fixado, a conformidade dos bens recebidos

provisoriamente
com as especificações fixadas, para fins de aceitação e recebimento deiinitivo.

í1.5. Comunicar, por escrito, CONTRATADA sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado
ou
corrigido.

à

í1.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaçÕes da Contratada, através
deservidor especialmente designado para este fim.

1í.7. Realizar o pagamento, após o recebimento do veiculo solicitado por meio de
Ordem de Fornecimento, mediante crédito em conta corrente, na agéncia a ser
indicada pela contratada.

11.8. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.

CLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA

í2.í.

-

DAS MULTAs

Se a contratada inadimplir o contrato:

12-1.1. No todo, incidirá uma multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do
contrato, ainda ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 87 e 88, da Lei Federal
8.666/93, atualizadas pelas Leis no 8.883/94.
12.1.2. Cancelamento do contrato.
12.1.3- Em parte, incidirá uma multa de 25o/o (vinte e cinco por cento) sobre o valor total

do contrato, ainda ficará sujeita às sanções previstas nos artigos Bl e 88, da
Federal 8.666/93, atualizadas pelas Leis no ggg3/94.

Lei

12.2. O atraso injustificado na execução implicará na aplicação de multa na forma
prevista no artigo 86, da Lei no 8666/93, atualizada pelas Leis nõ BB83/g4, sobre o valor
total da contratação.
12.2.1. Multa de

1o/o

/

(um por cento) por dia de atraso.

í2.3. Ocorrendo atraso nas entregas, a contratante notificará a CONTRATADA, via email e AR. Considerando Notificada, após o recebimento de AR preenchido.
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12.4. A CONTRATADA a partir do 10o (decimo) dia de atraso poderá recusar o objeto
contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa
diária por atraso, ante a imaculabilidade da cobrança.

12.5. Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa

cento) sobre o valor da contratação.

de

10% (dez por

12-5.1. Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo para
substituição do material entregue que não atender as especificações, as hipóteses em
que a contratada não apresentar situação regular conforme exigências contidas no
edital, no termo de referência e neste contrato. -

í2.6. Caso a CONTRATADA não atenda aos demais prazos e obrigaçÕes constantes
no Edital e neste Termo de Referência, aplicar-se-á multa de 1% (üm por cento) por
dia, limitada a 10o/o (dez por cento) sobre o varor do contrato.
12-7. A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que
rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em lei.

a Câmara

12.8. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
12.9. Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública Municipal,
bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo Oó OZ (dois) anos,'em
especial na hipótese de descumprimento integral de uma Autorização de Fornecimento.

12.10. O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade e de 05 (cinco)
dias úteis contados da data do recebimento da intimação do interessado.
12-11. lmposta a multa, deverá ser paga no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar de
sua intimação.

l?|2. Da aplicação da multa o contratado será intimado por escrito para, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, apresentar recurso, se desejar, nos termos da legislação vigente.
12.13. Multas por Rescisão:

12.13.1. Nas hipóteses de rescisão unilateral, será aplicada multa
cento) sobre o valor da contratação.

de 10% (dez por

À

12-13.2- Não deve haver cumulação entre a multa prevista neste artigo e a multa
específica prevista para outra inexecução que enseje em rescisao. Neésa hipótese,
deve ser aplicada a multa de maior vator.
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12.13.3- As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem
efetuados ou
garantia, quando houver, ou ainda cobrada! administrativamente
na
impossibilidade, judicialmente.

da

e,

12'13-4. A Câmara Municipal poderá suspender o pagamento devido até
a conclusão
dos processos de aplicação das penalidades.
12-13.5. Além das penalidades citadas, a Licitante Vencedora ficará sujeita
ainda ao
cancelamento do Cadastro de Fornecedor desta Municipalidade, e no que couberem
as
demais penalidades referidas no capítulo lV da lei g.666/1gg3.

A

'12.13.6.
contratada não incorrerá em multas, durante as prorrogações
compensatorias expressamente concedidas por esta Câmara, em virtude Oé óaso
fortuito, força maior ou de impedimento ocasionado por esta casa.
12-14- Em nenhuma hipótese o total das multas aplicadas poderá ultrapassar o valor
docontrato.

CLÁUSULA DÉcIMA TERcEIRA

- DA REScISÃo

í3.í. A

CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato de pleno direito,
independentemente de qualquer formalidade, sem que assista a CONTRATADA o
direito de reclamação ou indenização, nos seguintes casos:

í3.í.í. lnadimplemento

de cláusula contratual por parte da CONTRATADA;

13.1.2. !nobservância de recomendação de dados fornecidos;

í3.í.3. Imperícia, negligência, imprudência, atraso e desídia, no fornecimento do

veiculo;

13.1-4- Liquidação judicial ou extrajudicial, falência, concordata ou concurso de

credores da CONTRATADA;

í3.1.5. Quando o valordas multas aplicadas ultrapassar 10% (dez porcento) do vator

do Contrato ou das autorizações de fornecimentos.

13.2. Constituem, ainda, motivos para

a

rescisão contratual, por parte da

CONTRATANTE, além dos casos já enumerados, quaisquer fatos que, a seu critério,
venham
desabonar
idoneidade técnica ou financeira da CONTRATADA;
ressalvados os direitos decorrentes dos fornecimentos executados.

a

a

í3.3. A CONTRATADA receberá o pagamento dos serviços executados até a data da
rescisão, deduzindo-se eventuais multas aplicadas, se houver, dando-se por
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definitivamente encerrado o presente contrato.

cLÁUSULA DÉctMA QUARTA

-

DA ToLERÂNcIA

14-1. Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir

a

inobservância, mesmo por omissão, no todo ou em parte, de qualquer das ctáusulas
e
condições deste Contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar or, O" qualquer modo,
afetar ou prejudicar essas mesmas cláusulas e condições, as quais permanecerão
inalteradas, como se nenhuma torerância houvesse ocorrido

cLÁusuLA DÉctMA eutNTA - DA suBcoNTRATAÇÃo

í5.í. A CONTRATADA

não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste
contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo no todo ou em parte.
CLÁUSULA DÉcIMA SExTA

- Dos tMPoSToS

í6.í.

Em caso de tributos e demais encargos (impostos, taxas, emolumentos,
contribuições fiscais e parafiscais, etc.) devidos em decorrência, direta ou indireta,
deste instrumento ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA, que os recolherá, sem direito a reembolso.
16.2. O CONTRATANTE quando for retentor, descontará e recolherá, nos prazos da
lei, os pagamentos que efetuar, à parte que for devida pela CONTRATADA, segundo a
legislação vigente.
16.3. Serão retidos por parte da Câmara Municipal de ltirapina, os valores referentes a
ISSQN que incidirem sobre o valor total dos serviços contratados e executados (sobre
o valor total da nota fiscal/fatura), conforme orientação da Controladoria Geral da União
e Ministério da Previdência Social.
CLÁUSULA DÉcIMA

17:1.

o

sÉrlua -

DA cESSÃo

presente contrato não poderá ser cedido, no todo ou em parte, pela

CONTRATADA, sem que haja motivo estipulado por lei ou cláusula contratual.

cLÁusuLA DÉcrMA otrAVA

-

DA LEGtsLAÇÃo

18.1. Este contrato é regulamentado pela Lei Federal no 1O.S2O, de 1Z de julho de
2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal
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no.8'666, de 21 de junho de 1.993, com atteração introduzida pela Lei n.o 9.g54,
de 27
de outubro de 1999, vigente e aplicável à espéóie.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA

- DO FORO

19.1. Fica eleito a Foro de ltirapina Comarca de ltirapina-SP, excluindo qualquer
outro,
por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar, para dirimirem-se eventuais
litígios
oriundos deste Contrato, devendo a parte vencida pagar a vencedora à cr-rta,
despesas extrajudiciais e demais cominaçÕes legais e contratuais.

cLÁusuLA vtcÉstMA

-

DAS DtsposlÇôEs GERAts

20.1. A Contratada tem pleno conhecimento dos elementos constantes deste
Contrato, dos locais e de todas as condiçÕes gerais e peculiares, não podendo invocar
nenhum desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento do
contrato.
20.2. Ficam fazendo parte integrante do presente contrato, os documentos:

20.1.l.Copia da Planilha de Preços;
20.1.2.Termo de Ciência e de Notificação;
20.1.3. Declaração de Documentos à Disposição do TCE-Sp;
20.1.4. Cadastro do Responsável.

?0.2.As quantidades estimadas não implicam em obrigatoriedade de registro

pela

Câmara Municipal, durante a vigência do Registro de Prãços, servindo apenas como
referencial.
2O-3. E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato,
em
03 (três) vias de igual teor e forma.
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de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE
ITIRAPINA
VeÉ Claudete de Otiveira
Presidente da Câmara

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
Representante da

empresa
Função na Empresa

TESTEMUNHAS:
CPF

no

CPF

no
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ANEXO

VIII-

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

Contratante: Câmara Municipal de ltirapina
CNPJ n" 52. 1 52.929t0001 -62
Detentora:
CNPJ n'
Processo Administrativo n" 58/2020
Pregão Presencial n" 01t2022
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor Total: R$
OBJETO: Pregão Presencial, para aquisição de 01 (um) veículoZero km, com capacidade
mínima para 05 passageiros, incluindo o motorista, destinado a atender as necessidades da
Câmara Municipal de ltirapina/Sp.
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1.
A)

Estamos CIENTES de que:

O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema
eletrônico;

B)

Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das
manifestações de interesse, Despachos e Decisôes, mediante regular cadastramento
no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicadt-os, em consonância
com oestabelecido na Resolução no 0112011 do TCESp;

C) Alem de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisôes
que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no
Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, em conformidade com õ artigo gô Oa Lei Complementar no 70g,
de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir ãe então, a contagem dos prazos
processuais, conforme regras do código de processo civil;
D) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de

contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo ate seu julgamento final e

consequente publicação;

b)

Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos

e

nas formas legais e

regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
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GESTOR DO ORGÃO
Nome:
Cargo:
CPF n'
RG n'
Data de Nascimento
I
I
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal

Telefone(s):

Responsáveis que assinaram o ajuste pelo GONTRATANTE:
Nome:

Cargo:
CPF n'
Data de Nascimento:
Endereço residencial

RG

no

E-mail pessoal
Telefone(s):

Responsáveis que assinaram o ajuste pela DETENTORA:
Nome

Cargo:--

RG:

CPF:
Data de Nascimento:
t
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):

I

Itirapina

de 2022

À
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Representante da empresa
Função na Em

Presidente da Câmara Municipal de ltirapina
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ANEXO IX

-

ORDEM DE FORNECTMENTO

Processo Administrativo no Sg 12022
Pregão Presencial n" 01t2022
Contratante: Câmara Municipal de ltirapina
CNPJ no: 52. 152.929t0001 -62
Gontratada:
CNPJ no:

_

_

Contrato Administrativo
Data da Assinatura:
Vigência: _
Valor (R$): _

no:

OBJETO: Pregão Presencial, para aquisição de 01 (um) veículoZero km, com capacidade
mínima para 05 passageiros, incluindo o motorista, destinado a atender as necessidades da
Câmara Municipal de ltirapina/Sp.

O prazo para entrega do veículo será de ate 30 (trinta) dias úteis, contados
presente data.

da

Vigência do contrato administrativo de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura.

Os pagamentos serão feitos em conformidade com a cláusula sexta do Contrato em
epigrafe, ou seja, quando o gestor do contrato desta Câmara atestar que os serviços
foram realizados nos moldes da contratação.
A presente Ordem de Fornecimento é regida pelas disposiçÕes contidas na Lei Federal
no 8.666/93, de 21 dejunho de 1993 e
[osteriores alierações. A eventual inexecução
das obrigaçÕes e responsabilidades que alberga, será dirimido ao Foro que nesta data
fica eleita, para tanto, dispensado qualquer outio.
Recebi
mesma.

a presente Ordem de Fornecimento, estando de acordo com os termos
Itirapina,_ de

da

de 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
VeÉ Claudete de Oliveira
Presidente da Câmara
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Representante da empresa
Função na Empresa
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ANEXO X

-

CADASTRO DO RESPOI.ISÁVCI

Contratante: Câmara Municipal de ltirapina
CNPJ n" 52.152.923t0001 -62
Detentora:
CNPJ n'
Processo Administrativo n" SB12O22
Pregão Presencial n 01t2022
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor Total Registrado: R$ _
OBJETO: Pregão Presencial, para aquisição de 01 (um) veículo Zero km, com capacidade
mínima para 05 passageiros, incluindo o motorista, destinado a atender as necessidades da
Câmara Municipal de ltirapinalSp.
Nome
Ca

RG no
CPF no

Endereço
Telefone
E-mai! lnstitucional
E-mail pessoal

(1

3575-1 I 86

Responsáveis pelo atendimento a requisições de documentos do TcESp
Nome

Cargo
Endereço do Orgão
Telefone e Fax
E-mail lnstitucional

Itirapina,_ de

de 2022.

VeÉ Claudete de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de ltirapina
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ANEXO

XI- DECLARAÇÃO

DE DOCUMENTOS A DISPOSTÇÃO
DO TCE.SP

Contratante: Câmara Municipal de ltirapina
CNPJ

n' 52. 152_929t0001

-62

Detentora:
CNPJ n"
Processo Administrativo noSB
t2022
Pregão Presencial n" 0112022
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor Total Registrado: R$ _
oBJETo: Pregão Presencial, para aquisição de 01 (um) veículo Zero km, com
capacidade mínima para 05 passageiros, incluindo o motorista, destinado a atender
as necessidades da Câmara Municipal de ttirapina/Sp.
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada,

as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à
correspondente licitação, encontram-se no respectivo procêsso administrativo
arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São paulo, e
serão remetidos quando requisitados:
sob

a) memorialdescritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;

b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de

todosos seus custos unitários;

c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das
obrigaçÕes decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício
financeiro em curso, de acordo com o respeótivo cronograma;
a

Itirapi

ç\

na,_de_

de 2022.

.,,\

(L
(
Presidente

de Oliveira
Câmara Municipal de ltirapina

\
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