PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000
Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331
e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL LARANJAL PAULISTA, através de
sua Pregoeira, nomeada nos termos da portaria nº 028/2020, usando
das atribuições que lhe são conferidas, torna público, para
conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar
licitação na modalidade de PREGÃO de acordo com as disposições
constantes do edital e seus respectivos anexos. O certame deverá
ser processado e julgado em conformidade com a Lei Complementar
nº 123/2006, e na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e
subsidiariamente com a Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações e
demais normas complementares e disposições deste instrumento.
PREGÃO Nº 030/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 054/2020 MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL TIPO: MENOR PREÇO
ÓRGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA –
GUARDA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 16/10/2020 (sexta-feira)
HORÁRIO: 09H00MIN
OBJETO
Constitui objeto deste PREGÃO a Aquisição de veículo, de acordo
com memorial descritivo e demais disposições constantes do edital e
respectivos anexos.
PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
O prazo de entrega é de 30 (trinta) dias contados da data de
recebimento da autorização de fornecimento e o presente contrato
tem vigência de 06 (seis) meses a partir da sua assinatura.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
No exercício de 2020, as despesas correrão à conta da dotação
orçamentária consignada no respectivo Orçamento-Programa.
1 – RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E SESSÃO PÚBLICA DO
PREGÃO
1.1. Os documentos referentes ao credenciamento, os envelopes
contendo as Propostas Comerciais, os Documentos de Habilitação
das empresas interessadas, deverão ser entregues no
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal deLaranjal
Paulista, localizada na Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 –
Centro– Laranjal Paulista.
1.2. Na hora e local indicado no preâmbulo serão observados os
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1.3. seguintes procedimentos pertinentes a este PREGÃO:
1.3.1. Credenciamento dos representantes legais das empresas
interessadas em participar do certame.
1.3.2. Recebimento dos envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação”.
1.3.3. Abertura dos envelopes “Proposta Comercial”.
1.3.4. Desclassificação das propostas que não atenderem às exigências
essenciais deste edital e classificação provisória das demais em ordem
crescente de preços unitários, por lote, na forma especificada no Anexo I –
Memorial Descritivo.
1.3.5. Abertura de oportunidade de oferecimento de lances verbais aos
representantes das empresas cujas propostas estejam classificadas, no
intervalo compreendido entre o menor preço unitário, por lote e o preço
superior àquele em até 10% (dez por cento).
1.3.6. Em não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no
subitem 1.2.5, poderão as empresas autoras das melhores propostas, até o
máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos.
1.3.7. Condução de rodadas de lances verbais, sempre a partir do
representante da empresa com proposta de maior preço unitário, por lote, em
ordem decrescente de valor, respeitadas as sucessivas ordens de
classificação provisória, até o momento em que não haja novos lances de
preços menores aos já ofertados.
1.3.8. Classificação definitiva das propostas em ordem crescente de preços
unitários, por lote.
1.3.9. Abertura do envelope “Documentação” apenas da (s) empresa (s) cuja
(s) proposta
(s) tenha (m) sido classificada (s) em primeiro lugar.
1.3.10. Habilitação ou inabilitação da (s) primeira (s) colocada (s),
prosseguindo-se, se for o caso, com a abertura do envelope “Documentação”
da (s) segunda (s) classificada (s).
1.3.11. Proclamação da (s) empresa (s) vencedora (s) do certame pelo critério
de menor preço unitário.
1.3.12. Abertura de oportunidade aos presentes para que manifestem sua
eventual intenção de interpor recurso, registrando-se em ata a síntese das
razões de recorrer.
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1.3.13. Adjudicação do objeto e encaminhamento dos autos do processo à
autoridade competente para homologação do certame, na hipótese de não ter
havido interposição de recursos.
2 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade
pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências
constantes deste Edital e seus Anexos.
2.2 Estão impedidas de participar desta licitação pessoas físicas ou jurídicas
que se

enquadrem, dentre outras

estabelecidas por lei, em uma ou mais situações seguintes:
2.2.1. Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para
licitar e impedimento

de contratar com qualquer órgão da Administração

Pública Direta de Laranjal Paulista, nos termos do art. 87, III, da Lei 8.666/93;
2.2.2 Impedidas de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE
LARANJAL

PAULISTA nos termos do artigo 7º da Lei nº

10.520/2002.
2.2.3 Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº
9.605/98.
2.2.4 Tenham sido declaradas inidôneas para licitar com a Administração
Pública e quaisquer de seus órgãos descentralizados, nos termos do art. 87,
inciso IV, da Lei n° 8.666/93 e não tenha ocorrido a respectiva reabilitação.
2.2.5 Reunidas sob forma de consórcio.
2.2.6 Encontram-se falidas por declaração judicial.
2.2.7 Enquadradas nas disposições do artigo 9° da Lei n° 8.666/93 e suas
alterações.
2.2.8 As condições de impedimento acima, aplicar-se-ão a eventual empresa
subcontratada.
3 – INFORMAÇÕES
3.1. As informações administrativas relativas a este PREGÃO poderão ser
obtidas junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura de Laranjal Paulista
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através do telefone nº (15)
licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

3283.8331

ou

através

do

e-mail

4 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
4.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar
esclarecimentos ou providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda,
para impugnar este edital, desde que o faça com antecedência de até dois dias
úteis da data fixada para recebimento das propostas, observado o disposto no
§ 2º do art. 41 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
4.1.1. A Sra. Pregoeira decidirá sobre a impugnação, se possível antes da
abertura do certame.
4.1.2. Quando o acolhimento da impugnação implicar em alteração do edital,
capaz de afetar a formulação das propostas, será designado nova data para a
realização deste PREGÃO.
4.2. A impugnação feita tempestivamente pela licitante, não a impedirá de
participar deste
PREGÃO até o trânsito em julgado da decisão.
5 – CREDENCIAMENTO
5.1. No dia e hora estabelecidos no preâmbulo deste edital, será realizado
em sessão pública, o credenciamento dos representantes das licitantes, o
recebimento e abertura dos envelopes “Proposta Comercial” e
“Documentação”.
5.1.1. Não será permitida a participação de licitante retardatária, a não ser
como ouvinte.
5.1.2. Será considerada retardatária a empresa cujo representante protocolar
os envelopes após o horário informado no preâmbulo (09h00min).
5.2. Aberta a sessão, o representante legal da licitante deverá credenciar-se
junto a Pregoeira, devidamente munido de instrumento que o legitime a
participar do PREGÃO e de sua cédula de identidade ou outro documento
equivalente.
5.2.1. O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios:
a) Instrumento público ou particular, pelo qual a empresa licitante tenha
outorgado poderes ao credenciado para representá-la em todos os
atos do certame, em especial para formular ofertas e para recorrer ou
desistir de recurso, conforme modelo constante no Anexo II, devendo
estar acompanhado contrato social ou estatuto da empresa, e no caso
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de Sociedade Anônima, devidamente acompanhada de documento de
eleição de seus administradores.
a.1) Quando o credenciamento for conferido por procurador da
licitante, deverá ser, ainda, juntada cópia simples do respectivo
instrumento de procuração, no qual deverá constar expressamente
poderes de substabelecimento.
b) Cópia do contrato ou estatuto social da licitante, quando sua
representação for feita por um de seus sócios, dirigente ou
assemelhado, acompanhado da ata de eleição da diretoria, em se
tratando de sociedade anônima.
5.2.2. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá
representar mais de uma empresa sob pena de exclusão sumária das
representadas.
5.2.3. Os documentos “supra” referidos poderão ser apresentados no original
ou por cópia simples e serão retidos para oportuna juntada aos autos do
competente processo administrativo.
5.2.4. Somente poderão participar da fase de lances verbais os
representantes devidamente credenciados. A empresa que tenha
apresentado proposta, mas que não esteja devidamente representada terá
sua proposta acolhida, porém, não poderá participar das rodadas de lances
verbais.
5.2.5. Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:
5.2.5.1.Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte,
visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº
123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no
Anexo V deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta)
e nº 2 (Habilitação).
6 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E SEU CONTEÚDO
6.1. No ato de credenciamento, o representante de cada licitante deverá
apresentar, simultaneamente, dois envelopes, fechados e indevassáveis,
sendo:
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL ENVELOPE Nº 02 –
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1.1. Os envelopes deverão estar sobrescritos com a titulação de seu
conteúdo, nome e endereço da empresa, número deste PREGÃO e o

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000
Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331
e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

número do processo administrativo.
6.1.2. Após a entrega dos envelopes, não cabe desistência da proposta,
salvo por motivo justo, decorrente de motivo superveniente e aceito pela
Sra. Pregoeira.
6.1.3. Não caberá desistência da proposta em hipótese alguma, depois de
aberto o respectivo envelope.
6.2. O Envelope nº 01 – Proposta Comercial conterá a proposta comercial,
que deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, sem rasuras ou
emendas, devendo-se seguir necessariamente o modelo padrão consistente
do Anexo III deste edital.
7 – A proposta deverá vir acompanhada de:
7.1. Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os custos
operacionais da atividade, operadores, frete, tributos eventualmente devidos,
bem como as demais despesas diretas e indiretas, sem que caiba direito à
proponente de reivindicar custos adicionais.
7.2. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos na
proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos
preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título.
7.3. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60
(sessenta) dias corridos, contados da data de abertura dos envelopes
relativos à habilitação.
7.4. A proposta escrita de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem
alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a
ter mais de um resultado.
7.5. O critério de julgamento das propostas será o de menor preço, com
duas casas decimais, satisfeitos todos os termos estabelecidos neste ato
convocatório.
7.6. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas:
7.7. Que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da
legislação aplicável.
7.8. Omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento.
7.9. Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às
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condições estabelecidas neste edital.
7.10. Serão desclassificados os lances finais e, na inexistência de lances, as
propostas escritas que apresentarem preços excessivos, ou seja, superiores
aos valores máximos aceitáveis, quando comparados aos preços de
mercado.
8 – O Envelope nº 02 – “Documentos de Habilitação” deverá conter a
documentação relativa à habilitação jurídica, à qualificação técnica, à
qualificação econômica – financeira,
à regularidade fiscal e ao cumprimento do disposto no art. 7º, inciso XXXIII da
Constituição Federal, em conformidade com o previsto a seguir:
8.1. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO
CONSISTE EM:
8.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual.

JURÍDICA

8.1.2. Ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados,
em se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
8.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso
acompanhada da prova de diretoria em exercício.

de

sociedades

civis,

8.1.4. 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.
8.2. A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA –
FINANCEIRA é a seguinte:
8.2.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, em data não anterior a 90 (noventa) dias da abertura da sessão
pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar do documento.
8.2.1.1. Nos casos de Recuperação Judicial, serão aceitas certidões
positivas, com demonstração do plano de recuperação já homologado pelo
juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos
requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital.
8.2.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último
exercício social, apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situação financeira da Empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
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balanços provisórios.
8.2.2.1. Os documentos exigidos acima deverão ser apresentados contendo a
assinatura do representante legal da Empresa. A indicação do nome do
Contador e do número de seu registro junto ao Conselho Regional de
Contabilidade (CRC) é indispensável.
8.2.2.2. Para empresas constituídas no próprio exercício, deverá ser
apresentado o “Balanço de Abertura”.
Observação:
I – As licitantes deverão preencher, também, o ANEXO VIII – Análise
Contábil- Financeira, com todas as informações ali contidas, que são
indispensáveis ao atendimento do item 8.2.2. deste Título.
II – A boa situação financeira da licitante será avaliada pelos índices de
Liquidez Corrente (LC) e Liquidez Geral (LG), resultantes da Análise
Contábil-Financeira, constante do Anexo VIII.
III – Será considerada apta financeiramente a empresa que atingir índices
iguais ou maiores que 1,0 referentes aos índices de Liquidez Corrente (LC),
Liquidez Geral (LG).
8.3. A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL é a seguinte:
8.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ).
8.3.2. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de
Serviço – FGTS, que deverá ser feita através da apresentação do CRF,
emitido pela Caixa Econômica Federal, dentro do prazo de validade.
8.3.3. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão
Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
8.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos
Federais e Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal, dentro do prazo de validade.
8.3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou
sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
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8.3.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio
ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
8.3.7. Declaração assinada pelo responsável da empresa de que não
outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre à menores de 18 (dezoito)
anos, e qualquer trabalho à menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo
constante do Anexo IV, em cumprimento do disposto no artigo 27, inciso V
da Lei Federal nº 8.666/93.
8.4. Referente às certidões referentes ao item 8.3 serão aceitas Certidões
POSITIVAS COM EFEITO DE NEGATIVA.
9 – A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de
assinatura do contrato.
9.1. 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.
9.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar do encerramento da
sessão que o declarou vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério
da Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
9.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem
9.2, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste edital, procedendo-se a convocação dos licitantes
para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento
licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02.
10 – A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
CONSISTE EM:
10.1. Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado que
comprove aptidão para desempenho de atividade compatível em
características, devendo ser apresentado no mínimo 01 (um) atestado.
10.1.1. Entende-se por compatível em características, apresentação de 01
(um) atestado para cada item que a proponente deseja concorrer, conforme
Memorial Descritivo (Anexo I).
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11 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS
11.1. Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no
original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da administração.
11.2. Todos os documentos expedidos pela licitante deverão estar
subscritos por seu representante legal ou procurador, com identificação
clara do subscritor.
11.3. Os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se
este prazo não constar de lei específica ou do próprio documento, será
considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a partir da data de
sua emissão.
11.4. Os documentos emitidos pela internet poderão ser conferidos pela
equipe de apoio da pregoeira.
12 – DOS PROCEDIMENTOS
12.1. Os procedimentos deste PREGÃO serão conduzidos pela pregoeira,
contando com equipe de apoio, conforme determinado na portaria, segundo
a legislação vigente e as fases apontadas no item I deste edital.
12.2. Instalada a sessão pública do pregão, proceder-se-á a abertura dos
envelopes das propostas comerciais, que serão rubricadas e analisadas
pela pregoeira e sua equipe de apoio. Em seguida, será dada vista das
propostas a todos os representantes dos licitantes, que deverão rubricá-las,
devolvendo-se a Sra. Pregoeira, que procederá à classificação provisória.
12.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às
exigências essenciais do edital, considerando-se como tais as que não
possam ser supridas no ato, por simples manifestação de vontade do
representante da proponente.
12.4. As demais propostas serão classificadas provisoriamente, em ordem
crescente de preços unitários.
12.5. Definida a classificação provisória, será registrada na ata da sessão
pública o resumo das ocorrências até então havidas, consignando-se o rol
de empresas participantes, os preços ofertados, as propostas
eventualmente desclassificadas e a fundamentação de sua desclassificação
e a ordem de classificação provisória.
12.6. A pregoeira abrirá a oportunidade para oferecimento de sucessivos
lances verbais aos representantes das licitantes cujas propostas estejam
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compreendidas no intervalo definido no subitem 1.2.5.
12.7. Na fase de lances verbais não serão aceitos lances de igual valor ou
maior ao do último e os sucessivos lances deverão ser feitos em valores
decrescentes.
12.8. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os
participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.
12.9. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de
preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes
termos:
12.10. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
12.11. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais
bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta será
declarada a melhor oferta.
12.12. Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, a contar da convocação da Pregoeira, sob pena de
preclusão.
12.13. Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados
pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no
intervalo estabelecido
no subitem 1.2.5, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta.
12.14. Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que
apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação.
12.15. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a
melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria
microempresa ou empresa de pequeno porte.
12.16. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de
pequeno porte, retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos
à licitação, nos termos do quanto disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei
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10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese
de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno
porte.
12.17. Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de
pequeno porte, será declarada a melhor oferta aquela proposta originalmente
vencedora da fase de lances.
12.18. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o
licitante desistente às penalidades constantes deste Edital.
12.19. A pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor
com vistas à redução do preço.
12.20. Após a negociação, se
aceitabilidade do menor preço.

houver,

o

Pregoeira

examinará

a

12.21. Considerada aceitável a oferta de menor preço, estará concluída a
fase de classificação das propostas, e será aberto o envelope de
documentação da proponente cuja proposta tenha sido classificada em
primeiro lugar.
12.22. Sendo inabilitada a Proponente cuja proposta tenha sido classificada
em primeiro lugar, prosseguirá a Sra. Pregoeira e sua equipe de apoio com a
abertura do envelope de documentação da proponente classificada em
segundo lugar e assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de
uma das licitantes.
12.23. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a (s)
licitante (s) classificada (s) e habilitada (s) será (ão) declarada (s) vencedora
(s) do certame.
12.24. Proclamada (s) a (s) vencedora (s), qualquer licitante poderá
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do
recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar as
contrarrazões em igual número de dias, após a solicitação da Equipe de
Apoio, sendo-lhes assegurada imediata vista dos autos do processo.
12.25. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos
insusceptíveis de aproveitamento.
12.26. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante implicará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação à
vencedora.
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12.27. Julgados os recursos, será adjudicado o objeto à licitante vencedora e
homologado o certame.
12.28. É facultado à Administração, quando a adjudicatária não formalizar a
contratação no prazo e condições estabelecidos, convocar as demais
licitantes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo.
12.29. Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das
licitantes desclassificadas e das classificadas não declaradas vencedoras
permanecerão sob custódia da Pregoeira até a efetiva formalização da
contratação.
13 – DOS PREÇOS
13.1. Os preços ofertados deverão incluir todos os custos diretos e indiretos da
proponente, inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam
sobre o objeto licitado.
13.2. Não haverá reajuste de preços.
13.3. Serão desclassificadas as propostas cujos preços sejam incompatíveis
com a realidade do mercado.
13.4. A Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista efetuará o pagamento em
até 30 (trinta) dias após a entrega do bem licitado mediante apresentação da
(s) respectiva (s) nota (s) fiscal (is), devidamente “laudada” pela secretaria
requisitante.
14 – DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
14.1. A PREFEITURA obriga-se a:
14.1.1. Receber o objeto.
14.1.2. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste edital.
15 – DAS OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE VENCEDORA
15.1. A proponente vencedora obriga-se a:
15.1.1. Responsabilizar-se pelo objeto, sem ônus para o Município.
15.1.2. Substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, os
produtos em que se verificarem defeitos, quebras, vícios, adulterações ou
incorreções;
15.1.3. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das
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obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os
impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e
municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto, bem como
apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Município
de Laranjal Paulista.
15.1.4. Atender as disposições constantes no Memorial Descritivo.
16 – DAS PENALIDADES
16.1. São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº
8.666/93, na Lei Federal nº 10.520/02 e demais normas pertinentes.
16.2. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não
mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração
falsa, estará sujeita à pena de suspensão de seu direito de licitar e contratar
com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
16.3. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente
justificados e comprovados, ao não cumprimento, por parte da (s) proponente
(s) vencedora (s), das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos
legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos
dos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, as seguintes
penalidades:
I - advertência, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade,
para a qual tenha a proponente vencedora concorrido diretamente, ocorrência
que será registrada no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de
Laranjal Paulista.
II – multa de 20% sobre o valor total atualizado do contrato, nos casos de
inexecução total, execução imperfeita ou negligência na execução do objeto
contratado.
Parágrafo Primeiro - As multas serão, após regular processo administrativo,
cobradas administrativa ou judicialmente.
Parágrafo Segundo - Constatada a inveracidade de qualquer das
informações fornecidas pela CONTRATADA, esta poderá sofrer a penalidade
adiante prevista:
a) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento
de contratar com a Prefeitura Municipal deLaranjal Paulista, pelo prazo
de 24 (vinte e quatro) meses.
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Parágrafo Terceiro - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de
sanção administrativa, consequentemente a sua aplicação não exime a
proponente vencedora de reparar os eventuais prejuízos que seu ato venha a
acarretar ao Município de Laranjal Paulista.

16.4. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a
aplicação das outras.
17 – DA RESCISÃO DO CONTRATO
17.1. A rescisão dar-se-á se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo
78, incisos I e II da LEI 8.666/93.
17.2. Em caso de rescisão, a Contratada reconhece integralmente os direitos
da Prefeitura previstos no artigo 77 e seguintes da Lei 8.666/93, sem prejuízo
de indenização por perdas e danos que a rescisão possa acarretar.
18 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. A apresentação de proposta implica na aceitação de todas as
condições estabelecidas neste edital, não podendo qualquer licitante invocar
desconhecimento dos termos do ato convocatório ou das disposições legais
aplicáveis à espécie, para furtar-se ao cumprimento de suas obrigações.
18.2. O presente PREGÃO poderá ser anulado ou revogado, nas hipóteses
revistas em lei, sem que tenham as licitantes direito a qualquer indenização.
18.3. Com base no art. 43, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações,
é facultada a Pregoeira e sua equipe de apoio, em qualquer fase da licitação,
promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
18.4. Os casos omissos e dúvidas serão resolvidas pela Sra. Pregoeira com a
assistência de sua equipe de apoio.
18.5. As normas deste PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados e o desatendimento de exigências
formais, desde que não comprometa a aferição da habilitação da licitante e
nem a exata compreensão de sua proposta, não implicará o afastamento de
qualquer licitante.
19 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
19.1. Nos termos do Artigo 67 da Lei 8.666/93, a responsabilidade pela
gestão e fiscalização desta contratação ficará a cargo da Secretaria de
Segurança e Trânsito, através de servidor (es) designado (s).
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19.2. A fiscalização desta contratação será realizada pelo servidor Leandro
Francisco Alves Manoel, cabendo a este (s) informar (em) ao Gestor
competente, através de termo circunstanciado, a data e condições da entrega,
atestando documento de entrega e cobrança.

19.3. As atribuições do Gestor de Contrato estão definidas no Decreto nº
6.571/2019, de 07 de agosto de 2019.
19.4. A omissão, total ou parcial, da fiscalização do contrato não eximirá o
fornecedor da integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são
de sua competência.
19.5. Ao tomar (em) conhecimento de qualquer irregularidade ou
inadimplência por parte da contratada, o (s) titular (es) da fiscalização dever
(ão), de imediato, comunicar por escrito o gestor de contratos e o órgão de
administração do CONTRATANTE, que tomará (ão) as providências para que
se apliquem as sanções prevista em Lei, sob pena de responsabilidade
solidária pelos danos causados por sua (s) omissão (ões).
20 – DOS ANEXOS
19.1. Constituem anexos deste edital:
Anexo I – Memorial Descritivo
Anexo II – Modelo de Instrumento de
credenciamento de representante Anexo III –
Modelo de Proposta Comercial
Anexo IV – Modelo de Declaração
Anexo V – Declaração de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte Anexo VI – Minuta do Termo de Contrato
Anexo VII – Declaração de Cumprimento aos
requisitos de habilitação Anexo VIII – Análise
Contábil - Financeira
Laranjal Paulista , 30 de setembro de 2020

Alcides de Moura Campos Júnior
Prefeito

Cláudia Tereza Pessin
Pregoeira
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ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO
LOTE QTD

DESCRIÇÃO

VALOR TOTAL
ESTIMADO

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO:
Perua (Station Wagon, Minivan ou Utilitário Esportivo) com
carroceria totalmente metálica; dotada de habitáculo de
passageiros com capacidade para acomodar até cinco GCMs
(dois nos bancos dianteiros e três no traseiro).
Características Mínimas:
Zero km (1.º emplacamento em nome da PMLP);
Ano de fabricação: Não inferior ao ano da contratação;
Combustível: Tipo Flex (Gasolina/Etanol);
Potência: Não inferior a 111 cv;
Direção: Elétrica Progressiva;
01

01

Caixa de mudanças: Mecânica, acionada por alavanca manual;
Número de marchas: No mínimo cinco à frente e uma à ré;
Motor: Dianteiro, transversal, 4 cilindros em linha, 8v (válvulas),
1.8;
Dimensões: Altura 1.65/Comprimento 4.35/Largura 1.95/Entre
eixos 2.60;
Sistema de freios: Conforme especificação do fabricante, dotado
de ABS;
Rodas: Conforme especificação do fabricante;
Pneus: Conforme especificação do fabricante;
Estepe: Completo, devendo o pneu ser da mesma marca, modelo
e dimensões dos demais conjuntos que integram o veículo;

R$ 89.896,66
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Portas: 04 (quatro) portas laterais para acesso dos GCMs, com
sistema de abertura a partir de dobradiças fixadas na carroceria,
sendo vedado o fornecimento de modelos dotados de portas de
correr e 01 (uma) porta traseira para acesso ao compartimento de
bagagem;
Vidros: Originais da linha de montagem, que deverão abrir
verticalmente;
Ar condicionado: Na cabine do motorista (frio/quente);
Air Bag: Duplo dianteiro;
Pintura: Branca, no padrão sólido.
Valor Total: R$ 89.896,66 (Oitenta e nove mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e
seis centavos

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JÚNIOR
Prefeito Municipal
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Anexo II
Modelo de Instrumento de credenciamento de representante

Pregão 030/2020
Processo Administrativo 054/2020

(A ser elaborado em papel timbrado da licitante)

Pelo presente instrumento, a empresa .........., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ............ , com
sede na................ , através de seu representante legal infra-assinado, credencia o Sr. (a)
..................., portador (a) da Cédula de Identidade R.G. nº........... e inscrito no CPF/MF sob
o nº .........., outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na sessão pública do
PREGÃO, em especial para formular lances verbais e para interpor recursos ou deles
desistir.
Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente os
requisitos de habilitação, através dos documentos de habilitação, de acordo com as
exigências constantes do Edital.

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal)

OBS. DECLARAÇÃO FORA DOS ENVELOPES.
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Anexo III
Modelo de Proposta Comercial
Pregão 030/2020
Processo Administrativo 054/2020
A empresa ................., estabelecida na .................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº
............., propõe fornecer à Prefeitura do Município de Laranjal Paulista, em estrito
cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, os objetos conforme
descriminado abaixo:
Qtd.

Descrição

Marca

Lote
01

01

Veículo (Station Wagon, Minivan
ou Utilitário Esportivo), conforme
especificado no Anexo I (Memorial
Descritivo)

Marca/Modelo

Valor
Unitário

R$

Valor Total

R$

Valor Total: R$ .....................................................................(por extenso).
Validade da Proposta: 60 dias.
Dados Bancários: Banco/Agência/Conta Corrente
Dados do responsável pela assinatura do contrato: Nome, Nacionalidade, Estado
Civil, Profissão, CPF, RG, Data de Nascimento, Número de Telefone Pessoal,
Endereço de Residência, E-mail Profissional e E-mail Pessoal (Informações
obrigatórias, conforme solicitação do Tribunal de Contas).
Local/Data:
(Nome e assinatura do representante legal da licitante)
R.G. nº...............Cargo: ...............
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Modelo de Declaração

Pregão 030/2020
Processo Administrativo 054/2020

A EMPRESA (NOME),
DECLARA para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar e
celebrar contratos com a administração pública, e que está de acordo com as
exigências do presente Edital;
DECLARA também, sob as penalidades da lei, que não existe fato superveniente
impeditivo contra sua habilitação, assim como se obriga a declarar a ocorrência de
fatos futuros;
DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso
XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal de 1988. Ressalva: emprega menor, a
partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ();
DECLARA que está plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições do
presente Edital;

Laranjal Paulista, xx de xxxx de xxxx

Assinatura do representante
Nome:
RG nº:

(Obs: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Pregão 030/2020
Processo Administrativo 054/2020

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste
ato convocatório, que a empresa
(denominação da pessoa jurídica),
CNPJ nº
é microempresa ou empresa de pequeno porte (indicar uma
das alternativas), nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta,
portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no
procedimento licitatório do Pregão.

Laranjal Paulista, xxxx de xxxx de xxxx

Assinatura do representante
Nome:
RG nº:

OBS. DECLARAÇÃO FORA DOS ENVELOPES.
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ANEXO VI
Minuta do Termo de Contrato
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
LARANJAL PAULISTA
CONTRATADA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 054/2020
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO Nº 030/2020
Aos ............. dias do mês de ......... do ano de dois mil e dezenove, nesta cidade de
Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, as partes de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA, pessoa jurídica de direito público interno,
sediada na Praça Armando de Salles Oliveira nº 200, Centro, Laranjal Paulista/SP,
cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob nº 46.634.606/0001-80, neste ato representada pelo Excelentíssimo
Prefeito Municipal, Senhor Alcides de Moura Campos Júnior doravante
denominada CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ....................., pessoa
jurídica de direito privado, sediada na ..................................., no Município de
,
Estado de .............., cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº ................., com Inscrição Estadual
registrada sob nº ................, neste ato representada por ................., ..........., .............. ,
............, portador da Cédula de Identidade R.G. nº ................... , inscrita no Cadastro
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o nº........................... ,
doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado celebrar o
presente contrato, em face do resultado do Pregão, que se regerá pela Lei nº 8666,
de 21 de junho de 1993, observado a lei federal nº 10.520/02, que regulamentou o
Pregão, bem como o Edital referido, a proposta da CONTRATADA, e as cláusulas
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente é “Aquisição de veículo, , de acordo com memorial
descritivo e demais disposições constantes do edital e respectivos anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1. No exercício de 2020, as despesas correrão à conta da dotação orçamentária
consignada no respectivo Orçamento-Programa.
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS
3.1. O prazo de entrega é de 30 (trinta) dias contados da data de recebimento da
autorização de fornecimento e o presente contrato tem vigência de 06 (seis) meses a
partir da sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR
4.1. O valor deste contrato é de R$................... (. ............ ).
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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5.1. A Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, efetuará o pagamento em até 30
(trinta) dias após a entrega do bem licitado mediante apresentação da (s) respectiva
(s) nota (s) fiscal (is), devidamente “laudada” pela secretaria requisitante do serviço.
5.2. Caso o pagamento ultrapasse o prazo previsto, a proponente vencedora terá
direito, até a data do efetivo pagamento a acréscimo de juros de 1% (um por cento)
ao mês, nos termos do artigo 55, II, da Lei nº 8666/93, com as alterações introduzidas
pelas legislações posteriores pertinentes.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Fornecer o objeto deste contrato nas condições previstas no Edital do Pregão nº
030/2020 e em sua proposta.
6.2. Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, o presente contrato a terceiros, sob
pena de rescisão.
6.3. Responsabilizar-se pelas operações de transporte, carga e descarga.
6.4. Manter durante toda a execução deste contrato, compatibilidade com as
obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação
exigida na licitação, apresentando documentação revalidada se algum documento
perder a validade.
CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1. Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.
7.2. Indicar responsável pelo acompanhamento da execução deste contrato.
7.3. Comunicar a contratada sobre qualquer irregularidade.
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
8.1. São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93,
na Lei Federal nº 10.520/02 e demais normas pertinentes.
8.2. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa, estará sujeita à
pena de suspensão de seu direito de licitar e contratar com a Administração, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos.
8.3. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e
comprovados, ao não cumprimento, por parte da (s) proponente (s) vencedora (s), das
obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, serão
aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal
nº 8.666/93 e suas alterações, as seguintes penalidades:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000
Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331
e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

I - advertência, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a
qual tenha (m) a (s) proponente (s) vencedora (s) concorrido diretamente, ocorrência
que será registrada no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Laranjal
Paulista.
II – multa de 20% sobre o valor total atualizado do Contrato, nos casos de inexecução
total, execução imperfeita ou negligência na execução do objeto contratado.
Parágrafo Primeiro - As multas serão, após regular processo administrativo,
cobradas administrativa ou judicialmente.
Parágrafo Segundo - Constatada a inveracidade de qualquer das informações
fornecidas pela CONTRATADA, esta poderá sofrer a penalidade adiante prevista:
a) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de
contratar com a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, pelo prazo de 24
(vinte e quatro) meses.
Parágrafo Terceiro - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção
administrativa, consequentemente a sua aplicação não exime a (s) proponente (s)
vencedora (s) de reparar os eventuais prejuízos que seu ato venha a acarretar ao
Município de Laranjal Paulista.
8.4. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a aplicação das
outras.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DO CONTRATO
9.1. A rescisão dar-se-á se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 78
incisos I e II da LEI 8.666/93.
9.2. Em caso de rescisão, a Contratada reconhece integralmente os direitos da
Prefeitura previstos no artigo 77 e seguintes da Lei 8.666/93, sem prejuízo de
indenização por perdas e danos que a rescisão possa acarretar.
CLÁUSULA DÉCIMA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
10.1. O presente Termo de Contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº
8666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal 10520/02 e pelos preceitos de direito
público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições de direito privado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES GERAIS
11.1. Todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como tributos de qualquer
espécie, que venham a ser devidos em decorrência do presente Termo de Contrato
correrão por conta da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DIREITO DAS PARTES
12.1. Os direitos das partes contraentes encontram-se inseridos na Lei nº 8.666, de
21/06/93 e Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, e supletivamente no
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Código Civil Brasileiro.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
14.1. Nos termos do Artigo 67 da Lei 8.666/93, a responsabilidade pela gestão e
fiscalização desta contratação ficará a cargo da Secretaria de Segurança e Trânsito,
através de servidor (es) designado (s).
14.2. A fiscalização desta contratação será realizada pelo servidor Leandro
Francisco Alves Manoel, cabendo a este (s) informar (em) ao Gestor competente,
através de termo circunstanciado, a data e condições da entrega, atestando
documento de entrega e cobrança.
14.3. As atribuições do Gestor de Contrato estão definidas no Decreto nº 6.571/2019,
de 07 de agosto de 2019.
14.4. A omissão, total ou parcial, da fiscalização do contrato não eximirá o fornecedor
da integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.
14.5. Ao tomar (em) conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por
parte da contratada, o (s) titular (es) da fiscalização dever (ão), de imediato, comunicar
por escrito o gestor de contratos e o órgão de administração do CONTRATANTE, que
tomará (ão) as providências para que se apliquem as sanções prevista em Lei, sob
pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua (s) omissão (ões).
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Laranjal Paulista, como competente para
dirimir quaisquer questões oriundas do presente Termo de Contrato.
14.2. E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus
sucessores, em 03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na
presença das testemunhas abaixo arroladas.

Laranjal Paulista, ... de de xxxx

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LARANJAL PAULISTA
Alcides
de
Moura
Campos Júnior

CONTRATADA

Testemunha
01
Nome:
CPF/RG:

Testemunha 02
Nome:
CPF/RG:
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE:
CONTRATADO:
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):
OBJETO:
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.

Estamos CIENTES de que:

a)
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 Decisões, mediante regular cadastramento no
Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com
o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c)
além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões 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 o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de 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 até 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.
LOCAL e DATA:
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome:
Cargo:
CPF:
Data de Nascimento:
/
/
Endereço residencial completo:
E-mail institucional
E-mail pessoal:
Telefone (s):
Assinatura:

RG:
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Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:
Data de Nascimento:
/
/
Endereço residencial completo:
E-mail institucional
E-mail pessoal:
Telefone (s):
Assinatura:

Pela CONTRATADA:
Nome:
Cargo:
CPF:
Data de Nascimento:
/
/
Endereço residencial completo:
E-mail institucional
E-mail pessoal:
Telefone (s):
Assinatura:

RG:

RG:

Advogado:
(*) facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.
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Anexo VII
Declaração de Cumprimento aos requisitos de habilitação

Pregão 030/2020
Processo Administrativo 054/2020

A empresa ......................................, CNPJ nº......................, sediada a
................................................, DECLARA que cumpre os requisitos de Habilitação,
aceitando as condições do edital.

........, ..... de ......... ....

Representante Legal

OBS. DECLARAÇÃO FORA DOS ENVELOPES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000
Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331
e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

Anexo VIII
Análise Contábil - Financeira
Pregão 030/2020
Processo Administrativo 054/2020
DENOMINAÇÃO SOCIAL:
CNPJ:
ÍNDICES DE AVALIAÇÃO
1 – LIQUIDEZ CORRENTE 2 – LIQUIDEZ GERAL

1 – LIQUIDEZ CORRENTE:
ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO
CIRCULANTE

LC =
2 – LIQUIDEZ GERAL:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO
PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO
PRAZO

LG =

NOME DO CONTADOR:

CRC:

NOME RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:
ASSINATURA RESP. EMPRESA: _
DATA

/

_

/

(EM PAPEL TIMBRADO OU PERSONALIZADO DA PROPONENTE)

