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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS

lnnnnunxij>il o,
Manejo
de
Resíduos Sólidos

CONSIMARES

PRIMEIRA RETIFICAÇAO DO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 01/2020.
Processo nº. 5158/2020
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE UM (1) VEÍCULO,
TIPO SEDAN, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA.
REPARTIÇÃO INTERESSADA: Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região
Metropolitana de Campinas – CONSIMARES.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Unitário.
MENÇÃO: Regida pela Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e alterações, aplicando-se
subsidiariamente no que couberem as disposições contidas na Lei Federal 8.666/93.

IMPORTANTE:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 06/08/2020 às 14h00min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 18/08/2020, às 08h30min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 18/08/2020, às 09h00min.
TEMPO DE DISPUTA: 10 minutos.

O Edital completo poderá ser examinado e adquirido no Setor de Suprimentos e Licitações ou diretamente no
Consórcio, situado a Avenida João Pessoa, nº. 777, Centro, Nova Odessa, de segunda a sexta-feira das
08h00min às 16h30min mediante guia de recolhimento, sendo o preço público por cópia é de R$ 0,71 ou
gratuitamente através do site: http://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx, www.consimares.com.br ou
através do site: www.bbmnetlicitacoes.com.br.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Nova Odessa, 04 de agosto de 2020.

Avenida João Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP
Cep: 13.380-017- CNPJ nº 11.480.200/0001-05
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De ordem do Presidente do Consórcio, nos termos da ata da assembléia extraordinária, de 14 de dezembro de
2018, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, torna público que fará
realizar-se licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, tendo como objeto a
prestação de serviços de transporte mediante locação de um (1) veículo, tipo sedan, com quilometragem livre,
sem combustível e sem motorista.
O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas
alterações, a Lei Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que regulamenta a modalidade Pregão, Decreto
5.450, de 31 de maio de 2005, que regulamenta o pregão, na forma eletrônica, Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006 e alterações.
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, através do Sistema de Pregão Eletrônico
(licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias.
1.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, denominado
Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "BBMNet
Licitações", constante da página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias, no endereço
www.bbmnetlicitacoes.com.br.
2 – OBJETO E CONTRATAÇÃO
2.1. O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a prestação de serviços de transporte mediante locação de
um (1) veículo, tipo sedan, com quilometragem livre, sem combustível e sem motorista, conforme descrições
constantes no Anexo I deste edital.
2.2. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de contrato, cuja
minuta integra este Edital como Anexo VI.
2.2.1. A Licitante poderá receber o contrato via e-mail informado no ato do credenciamento ou ainda, na
impossibilidade ou não confirmação do recebimento de e-mail, poderá ser convocado para assinatura do
respectivo termo contratual.
2.2.2. No caso de recebimento do termo contratual por e-mail, o Licitante deverá confirmar o recebimento e
devolver o respectivo termo, devidamente assinado, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do
recebimento do e-mail, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.
2.2.3. Havendo impossibilidade de envio do termo contratual por e-mail ou este não for confirmado o seu
recebimento pelo Licitante, este deverá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da convocação,
comparecer a Diretoria de Suprimentos deste Município, para assinar o termo de contrato, sob pena de decair
do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
2.3. Os prazos acima poderão ser prorrogados uma única vez por igual período a critério deste Consórcio, sob
pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
2.4. O termo contratual somente receberá a assinatura da autoridade administrativa competente e data após a
assinatura do representante legal da Licitante. Após as assinaturas, uma das vias do contrato será remetida à
empresa contratada via Correio, no endereço informado no certame.
3 – RECURSO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
3.1. A despesa estimada em R$ 35.160,00 onerará os recursos orçamentários e financeiros na ficha 7,
classificação funcional programática: 18.541.0001.2001.0000 – Manutenção do Consórcio Inter. De Manejo de
Resid. e da categoria econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
4 - FORMALIZAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO
4.1. Observado o prazo legal de dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório por meio do sistema
eletrônico.
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4.2. A impugnação, assim como os pedidos de esclarecimentos e informações, será formulada em campo
próprio do sistema, e serão respondidos pelo subscritor do Edital, no prazo de até 1 (um) dia útil, anterior à
data fixada para abertura a sessão pública.
4.3. Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o licitante que não o
fizer até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas.
4.3.1. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização da sessão
pública.
5 - RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO
5.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta,
atentando também para a data e horário para início da disputa.
6 - REFERÊNCIA DE TEMPO
6.1. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão
obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na
documentação relativa ao certame.
7 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
7.1. Somente poderão participar deste pregão microempresas e empresas de pequeno porte do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital e que
sejam detentoras de senha para participar de procedimentos eletrônicos e tenham credenciado os seus
representantes, na forma estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição na referida plataforma.
7.2. O licitante responde integralmente por todos os atos praticados no Pregão Eletrônico, por seus
representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha de acesso ao sistema, ainda
que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada como sua representante.
7.3. Cada representante credenciado poderá representar apenas um licitante, em cada Pregão Eletrônico.
7.4. A condição de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá constar do registro do licitante junto a
plataforma da Bolsa Brasileira de Mercadorias.
7.5. O envio da proposta vinculará o licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao
certame.
7.6. Não poderão participar deste certame às empresas que:
7.6.1. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
7.6.2. Impedidas e suspensas de licitar e/ou contratar nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e da Súmula n° 51 do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo;
7.6.3. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;
7.6.4. Estrangeiras que não funcionem no País;
7.6.5. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
7.6.6. Não consideradas microempresas ou empresas de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº
123/06, e alterações, e que não possuam tal condição no registro do licitante junto a Bolsa Brasileira de
Mercadorias.
8 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
8.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
8.1.1. Coordenar o processo licitatório;
8.1.2. Coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
8.1.3. Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital apoiado pelo setor responsável pela
sua elaboração;
8.1.4. Conduzir a sessão pública na internet;
8.1.5. Abrir as propostas de preços;
8.1.6. Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;
8.1.7. Analisar a aceitabilidade das propostas;
8.1.8. Desclassificar propostas indicando os motivos;
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8.1.9. Conduzir os procedimentos relativos à etapa de lances e à escolha da proposta do lance de menor
preço;
8.1.10. Verificar e julgar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
8.1.11. Declarar o vencedor do certame;
8.1.12. Adjudicar o objeto quando não houver recurso;
8.1.13. Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua
decisão;
8.1.14. Elaborar a ata da sessão;
8.1.15. Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
8.1.16. Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de penalidades
previstas na legislação.
9 - CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO DA BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS
9.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de
identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto as unidades da Bolsa Brasileira de Mercadorias,
sediadas no País. (art. 3º, do Decreto Estadual 26.533/2009).
9.2. Os procedimentos para credenciamento para obtenção de chave e senha de acesso poderão ser iniciados
diretamente no Sistema de Licitações no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br , acesso “credenciamentolicitantes (fornecedores)”.
9.3. As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no Sistema Eletrônico poderão ser dirimidas através
da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, chat e-mail, disponíveis no endereço
eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br .
9.4. A chave de identificação e a senha terão validade de acordo com as normas e procedimentos previstos no
Regulamento do sistema eletrônico BBMNET licitações, e poderão ser utilizadas em qualquer pregão
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa Brasileira de
Mercadorias, por ato devidamente justificado.
9.5. As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a Termo de
Adesão, conforme regulamento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, com firma reconhecida, atribuindo poderes
para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no “BBMNET Licitações”.
9.6. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia
do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
9.7. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Prefeitura de Nova Odessa ou a Bolsa
Brasileira de Mercadorias a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.
9.8. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão eletrônico.
9.9. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa Brasileira de
Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de
tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela entidade.
9.10. Nas licitações promovidas por órgãos públicos os licitantes estarão sujeitos ao pagamento de taxa de
utilização do Sistema Eletrônico de Licitações, nos valores de acordo com o link
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/valores-ressarcimento-de-custos
9.11. A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos custos de
desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou tarifação pela
prestação de serviços, nos termos do art. 5º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002.
9.12. Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser
esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira,
das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br.
10 – PARTICIPAÇÃO
10.1. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema
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eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br, opção "Login" opção “Licitação Pública” “Sala de
Negociação”.
10.1.1. As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos para a
abertura das propostas, conforme indicação na primeira página deste edital.
10.2. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
10.3. Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando
possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
10.3.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será
suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do
sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.
10.4. Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o pregoeiro
designará novo dia e horário para a continuidade do certame.
10.5. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do
objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal “www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que
veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao
procedimento.
11 – PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
11.1. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação previstas no Edital e seus Anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que
forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.
11.2. No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, serem informadas no campo próprio
o preço unitário e total expresso em moeda corrente nacional, incluindo, além do lucro, todas as despesas
resultantes de impostos, taxas, tributos, fretes e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou
indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da presente licitação, sem inclusão de qualquer
encargo financeiro ou previsão inflacionária.
11.3. O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO I.
11.4. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da
sessão de processamento do Pregão Eletrônico.
11.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.
12 – PROPOSTA ESCRITA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
12.1. A empresa vencedora, deverá enviar ao Pregoeiro, a Proposta de Preços escrita, conforme ANEXO II,
com os valores oferecidos após a etapa de lances, impresso, em língua portuguesa, salvo quanto às
expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem ofertas alternativas,
datado e assinado pelo representante legal do licitante.
12.1.2. Não serão 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.
12.2. Deverão estar consignados na proposta:
12.2.1. A denominação, endereço/CEP, telefone/fax, e-mail e CNPJ do licitante;
12.2.2. Número do Processo e do Pregão;
12.2.3. Preço mensal e Total ofertado em algarismos e o preço total por extenso, expressos em moeda
corrente nacional, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do
lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas
as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da presente licitação;
12.2.4. Os preços deverão ser apresentados com precisão de duas casas decimais;
12.3. O prazo de entrega do veículo será de até 30 (trinta) dias corridos contados da assinatura do contrato;
12.4. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão de processamento
do Pregão Eletrônico.
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12.5. Declaração impressa na proposta de que os produtos ofertados atendem todas as especificações
exigidas no Anexo I – Objeto e Especificações;
12.6. Declaração impressa na proposta de que o preço apresentado contempla todos os custos diretos e
indiretos referentes ao objeto licitado.
13 – ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES
13.1. A partir do horário previsto no sistema, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a
divulgação das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicadas no item 10.1, passando o Pregoeiro a
avaliar a aceitabilidade das propostas.
13.2. Aberta à etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema
para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu
recebimento e respectivo horário de registro e valor.
13.2.1. Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes serão
consideradas lances.
13.2.2. A redução mínima entre os lances será de: R$ 20,00
13.2.3. Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, desde que seja
inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o lote.
13.3. O pregoeiro comunicará aos licitantes, após a abertura da sala de disputa, a sua opção por realizar a
disputa simultânea de lotes, se for o caso.
13.3.1. Em regra, a disputa simultânea de lotes obedecerá à ordem sequencial dos mesmos. Entretanto, o
pregoeiro poderá efetuar a abertura da disputa de lotes selecionados fora da ordem sequencial.
13.4. O sistema apresentará apenas o melhor lance de cada licitante durante a sessão pública.
13.5. O tempo normal de disputa será Fechamento Aberto.
13.5.1. Após a etapa de análise e julgamento das propostas, o pregoeiro iniciará a fase de lances, cujo
processo é inteiramente automático.
13.5.2. O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática. O
sistema informará “Dou-lhe uma” quando faltar 02m00s (dois minutos para o término da etapa de lances
(sessão pública), “Dou-lhe duas” quando faltar 01m00s (um minuto) e “Dou-lhe três – Fechado” quando chegar
no tempo programado para o encerramento. Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor
lance de preço registrado no sistema, nos últimos 02m00s (dois minutos), o sistema prorrogará
automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s (dois minutos) a partir do momento do registro do
último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim, sucessivamente.
13.5.3. Os licitantes são avisados de todos os procedimentos via chat na sala de negociação na linha do
lote/item indicando essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma Prorrogação Automática, os ícones de
“Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas” e “Dou-lhe três fechado serão exibidos. O pregoeiro poderá, mediante
justificativa, admitir o reinício da etapa de lances.
13.6. O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente após o
encerramento da etapa de lances.
13.7. Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automaticamente as
o
o
situações de empate a que se referem os §§ 1 e 2 do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de
dezembro de 2006.
13.7.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas
cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada,
será convocada pelo Pregoeiro, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5
(cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.
13.7.2. Não havendo apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, serão
convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais
microempresas ou empresas de pequeno porte cujos valores das propostas se enquadrem nas condições
indicadas no subitem 13.7.
13.8. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor obtida com base nas disposições
anteriores, mediante troca de mensagens abertas no sistema, com vistas à redução do preço.
14 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
14.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor preço", podendo encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor
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por lote, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para
fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais
condições definidas neste edital.
14.1.1. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital
e seus anexos.
14.1.2. Serão desclassificadas as propostas:
a) Cujo objeto não atenda às especificações, aos prazos e às condições fixados neste Edital;
b) Que apresentem preço baseado em proposta dos demais licitantes;
c) Que contenham qualquer elemento que permita a identificação do licitante, até a fase de lances (inclusive)
no processo licitatório; e
14.2. Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor de
referência, o Pregoeiro negociará a redução do preço com o seu detentor.
14.3. Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o pregoeiro comprovará a
regularidade de situação do autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 10.520/2002. O Pregoeiro
verificará, também, o cumprimento das demais exigências para habilitação contidas nos itens 15 e 16 deste
Edital.
14.3.1. O licitante detentor da melhor proposta poderá apresentar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas após o término da sessão de disputa de lances do último lote do pregão, via e-mail do pregoeiro
indicado na primeira folha deste edital, a proposta final de preços, os documentos de habilitação elencados no
item 14 deste Edital.
14.3.2. A proposta final (contendo a especificação completa do objeto, em conformidade com as exigências do
Anexo I deste edital), juntamente com os documentos originais ou suas cópias autenticadas deverão ser
protocolados, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados a partir do término da sessão de disputa, no
seguinte endereço, a saber: Avenida João Pessoa 777 – CEP: 13.380-017– Nova Odessa/SP – Prefeitura de
Nova Odessa – Diretoria de Suprimentos e Licitações, ou encaminhados no mesmo prazo através de serviço
de postagem, obrigatoriamente do tipo SEDEX ou outro método de entrega rápida equivalente.
14.3.2.1. Independente de manifestação do pregoeiro sobre a documentação encaminhada por e-mail, o envio
(ou protocolo) dos documentos originais, ou suas cópias autenticadas, é sempre obrigatório.
14.3.3. No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante convocado deverá apresentar
documentação e proposta nos mesmos prazos previstos nos itens 14.3.1 e 14.3.2, a contar da convocação
pelo pregoeiro através do chat de mensagens.
14.3.4. A inobservância ao prazo elencado no item 14.3.2, ou ainda o envio dos documentos de habilitação e
da proposta de preços em desconformidade com o disposto neste edital ensejará inabilitação do licitante e
conseqüente desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro.
14.4. Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda ao edital.
14.5. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências
fixadas neste Edital.
14.6. Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do licitante detentor
da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais ajustados de forma que os preços de cada um dos
itens não resultem, após os ajustes, inexeqüíveis ou superfaturados.
14.7. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as exigências de habilitação, o
licitante será declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro.
15 - DA HABILITAÇÃO:
15.1. A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos
comprobatórios de habilitação e qualificação:
15.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
15.1.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
15.1.1.2. Ato constitutivo (Estatuto ou Contrato Social em vigor), devidamente registrado no Órgão
Competente, acompanhado de documento comprobatório da eleição dos atuais administradores.
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15.1.1.3. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de designação da
diretoria em exercício.
15.1.1.4. 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.
15.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
15.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
15.1.2.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos
Federais (inclusive às contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União.
15.1.2.3. Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal, da sede ou do domicílio do licitante,
relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação.
15.1.2.4. Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
15.1.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de
Negativa.
15.1.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
15.1.3.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da
licitação, através de atestado (s) fornecido (s) por pessoas jurídicas do direito público ou privado.
15.1.3.1.2 O(s) atestado(s) deverá(ão) estar necessariamente em nome da empresa licitante e indicar ter
prestado serviço de locação de veículos.
15.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA
15.1.4.1. Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
15.1.4.2. Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica.
15.1.4.2.1. Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante
da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.
15.1.5 – DECLARAÇÕES
15.1.5.1. Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que
se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme Anexo III deste Edital;
15.1.5.2. Declaração contendo os dados do representante legal da empresa para a assinatura do Contrato e
também os dados da conta bancária para depósito do pagamento, conforme Anexo IV deste Edital.
15.1.5.3. Declaração de cumprimento do plano de recuperação judicial e extrajudicial, conforme anexo V.
(somente se estiver em recuperação judicial e extrajudicial).
16 – DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta Prefeitura aceitará como
válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
16.2. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a 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.
16.2.1 - Na contagem do prazo acima (90 dias), excluir-se-á o dia da emissão da respectiva Certidão e incluirse-á o de seu vencimento e considerar-se-ão os dias consecutivos.
16.2.2 - Só se iniciam e vencem os prazos referidos no item acima em dia de expediente no Município de Nova
Odessa.
17 – DA FASE DE HABILITAÇÃO
17.1. Na fase de habilitação:
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17.1.1. O licitante detentor da melhor proposta poderá apresentar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas após o término da sessão de disputa de lances do último lote do pregão, via e-mail do pregoeiro
indicado na primeira folha deste edital, a proposta final de preços, os documentos de habilitação elencados no
item 15 deste Edital.
17.1.2. A proposta final (contendo a especificação completa do objeto, em conformidade com as exigências do
Anexo I deste edital), juntamente com os documentos originais ou suas cópias autenticadas deverão ser
protocolados, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados a partir do término da sessão de disputa, no
seguinte endereço, a saber: Avenida João Pessoa 777 – CEP: 13.380-017– Nova Odessa/SP – Prefeitura de
Nova Odessa – Diretoria de Suprimentos e Licitações, ou encaminhados no mesmo prazo através de serviço
de postagem, obrigatoriamente do tipo SEDEX ou outro método de entrega rápida equivalente.
17.1.2.1. Independente de manifestação do pregoeiro sobre a documentação encaminhada por e-mail, o envio
(ou protocolo) dos documentos originais, ou suas cópias autenticadas, é sempre obrigatório.
17.1.3. No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante convocado deverá apresentar
documentação e proposta nos mesmos prazos previstos nos itens 17.1.1 e 17.1.2, a contar da convocação
pelo pregoeiro através do chat de mensagens.
17.1.4. A inobservância ao prazo elencado no item 17.1.2, ou ainda o envio dos documentos de habilitação e
da proposta de preços em desconformidade com o disposto neste edital ensejará inabilitação do licitante e
conseqüente desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro.
17.1.5. 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;
17.1.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de cinco
dias úteis, momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período,
a critério deste Consórcio Intermunicipal, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
17.1.5.2 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem “17.1.5.1” implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se a convocação dos
licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório.
17.1.6. Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, o licitante será habilitado
e declarado vencedor do certame.
17.1.7. Se o licitante desatender às exigências para a habilitação, o Pregoeiro, respeitada a ordem de
classificação, examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a
sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a
apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado
vencedor.
17.1.8. A falta de quaisquer documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada,
sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a
habilitação.
18 – RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
18.1. Divulgado o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema,
que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto,
exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema.
18.2. Havendo interposição de recurso, o Pregoeiro, por mensagem lançada no sistema, informará aos
recorrentes que poderão apresentar memoriais contendo as razões de recurso, no prazo de 3 (três) dias após o
encerramento da sessão pública, e aos demais licitantes que poderão apresentar contrarrazões, em igual
número de dias, os quais começarão a correr do término do prazo para apresentação de memoriais, sendolhes assegurada vista imediata dos autos, nesta Prefeitura, no Setor de Suprimentos e Licitações, situado a
Avenida João Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa.
18.2.1. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos por meio eletrônico, no sítio
www.bbmnetlicitacoes.com.br.
18.3. A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro
adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a
homologação do procedimento licitatório.
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18.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
18.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
18.6. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
19 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
19.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização.
19.2. Definitivamente, por servidor, após vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.
19.3. Constatados vícios, defeitos ou incorreções na execução do contrato, a Comissão de Fiscalização, sem
prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:
19.3.1. Rejeitá-lo no todo ou em parte, obrigando o contratado a refazer, corrigir ou adequar às suas expensas
o objeto do contrato.
19.3.2. Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.
19.3.3. As irregularidades deverão ser sanadas pela Contratada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos,
contados do recebimento da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.
19.4. O recebimento definitivo não exime a Contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela
qualidade dos materiais entregues.
20 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
20.1. Ficará impedida e suspensa de licitar e/ou contratar nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e da Súmula n° 51 do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo.
20.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso
injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem
prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada à prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
a) - O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem prejuízo
do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o
valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, poderá
ser aplicado o seguinte:
b) - Advertência e;
c) - Multa, que deverá ser calculada na seguinte proporção:
c.1) - Multa de 7% (sete por cento) do valor do contrato até o 15º (décimo quinto) dia de atraso; e
c.2) - Multa de 15% (quinze por cento) do valor do contrato a partir do 16º (décimo sexto) dia de atraso até o
30º (trigésimo) dia de atraso.
Parágrafo único - A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia estará caracterizada a inexecução total da obrigação
assumida, salvo disposição em contrário, acarretando a aplicação de multa equivalente a Multa de 25% (vinte e
cinco por cento) sobre o valor do contrato.
c.3) – Multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do contrato por descumprimento de cláusulas
contratuais ou do termo de referencia.
20.3. A multa prevista no item c.3 poderá ser aplicada de forma proporcional, dentro de seu limite mínimo e
máximo, ou seja, de 1% a 25% considerando a gravidade do ato, levando-se ainda em consideração os
eventuais prejuízos causados à Administração em decorrência do descumprimento das obrigações
estabelecidas.
20.4. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
20.5 - A penalidade acima, somente não será aplicada, se ocorrer motivo de impedimento ou força maior que
não permita a entrega do objeto ou a prestação dos serviços no prazo marcado, tudo devidamente comprovado
e aceito pela Administração, através do órgão competente.
20.6 - A recusa injustificada da CONTRATADA em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando-se a empresa a aplicação de multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.
21 – DOS PAGAMENTOS
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21 - O faturamento ocorrerá sempre no primeiro (1º) dia útil do mês subsequente ao serviço executado,
21.2 - O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias contados da data de aceitação dos serviços executados,
firmada pelo responsável no verso da respectiva nota fiscal, diretamente em conta corrente indicada pela
contratada.
21.3 - Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários
à contratação contenham incorreções.
21.3.1 - A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento em dias
de expediente nesta Prefeitura.
21.4 - Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à
contratada, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada
a esta Prefeitura no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
21.5 - Caso a Contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será
recontado, a partir da data da sua apresentação.
22 - DISPOSIÇÕES FINAIS
22.1. A simples participação na presente licitação, implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste
Edital, e de seus anexos, aos quais se submete; implica, também, no reconhecimento de que este instrumento
convocatório, e seus anexos, caracterizaram perfeitamente o objeto do certame, sendo os mesmos suficientes
para a exata compreensão do objeto e para seu perfeito atendimento, não cabendo, posteriormente, o direito a
qualquer indenização.
22.2. A fidelidade e legitimidade de todos os documentos, informações e declarações prestadas em
atendimento às normas deste instrumento editalício sujeitam-se às penas da lei. A falsidade de qualquer
documento ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação da licitante
que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, na rescisão do ajuste, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis.
22.3. O resultado do presente certame será divulgado no DOE, Diário Oficiai Eletrônico e no endereço
eletrônico www.novaodessa.sp.gov.br.
22.4. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no DOE, Diário
Oficial Eletrônico e no endereço eletrônico www.novaodessa.sp.gov.br.
22.5. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público,
a finalidade e a segurança da contratação.
22.6. À Administração fica facultado o direito de declarar a licitação anulada se ocorrerem irregularidades no
processamento ou julgamento e classificação, bem como revogá-la, se considerada inconveniente ou
inoportuna ao interesse público, sem que por estes fatos venha a responder por qualquer indenização ou
compensação.
22.7. Todo pedido de reajuste, repactuação ou reequilibro econômico financeiro somente será analisado,
mediante requerimento fundamentado por escrito do interessado, acompanhados de planilha de custos e
documentos comprobatórios e protocolado na Central de Atendimento.
22.8. A Adjudicatária fica obrigada a efetuar, sem ônus, todas as trocas de produtos considerados imperfeitos
ou não compatíveis com o ofertado, no ato da reclamação.
22.9. O edital encontra-se disponível no site www.bbmnetlicitacoes.com.br, no site da Prefeitura de Nova
Odessa www.novaodessa.sp.gov.br, link licitações, no site do Consórcio, www.consimares.com.br ou ainda na
Diretoria de Suprimentos, localizada no prédio da Prefeitura Municipal, sito a Avenida João Pessoa, 777
Centro, Nova Odessa, SP, CEP. 13.380-017, em dias úteis, no horário de 8h00h às 16h30min.
22.10. Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes do
Decreto e Leis citados neste Edital.
22.11. Para todas as questões suscitadas na execução deste certame, não resolvidas administrativamente, o
foro será o da Comarca de Nova Odessa, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
22.12. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências
com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
22.13. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a
finalidade e a segurança da contratação.
Avenida João Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP
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22.14. Das sessões públicas de processamento do pregão serão lavradas atas circunstanciadas.
23 – DOS ANEXOS
23.1. Anexo I – Objeto e Especificações.
23.2. Anexo II – Modelo de Proposta Comercial.
23.3. Anexo III – Modelo de Declaração de Inexistência de Empregado Menor no Quadro da Empresa.
23.4. Anexo IV – Modelo de Declaração com os dados do Representante Legal da Empresa.
23.5. Anexo V - Declaração de cumprimento do plano de recuperação judicial e extrajudicial (SOMENTE SERÁ
NECESSÁRIO SE ESTIVER EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL).
23.6. Anexo VI - Minuta do Contrato.
23.7. Anexo VII - Termo de Ciência e de Notificação.
23.8. Anexo VIII - Recibo de Retirada de Edital.
Nova Odessa, 04 de agosto de 2020.
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ANEXO I
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020.

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
1.1 Prestação de serviço de transporte mediante locação de um (1) veículo, tipo sedan, com quilometragem
livre e sem motorista para o CONSIMARES.
1.2 O desenvolvimento dos serviços será efetuado com a disponibilização de veículo com a devida
manutenção, conforme consta na descrição dos serviços.
1.3 O objeto deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e qualidade requerida.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS VEICULOS
Item

Descrição dos Materiais e/ou Serviços

01

Locação de veículo automotor de passeio, tipo sedan, novo ou seminovo, ano de fabricação 2019 ou
2020, 04 portas, na cor branca, motor de no mínimo 1.4, bi combustível (álcool/gasolina), com no
mínimo 90 cv de potência, direção elétrica ou hidráulica, ar condicionado, transmissão mecânica de 05
marchas à frente e 01 à ré, travas elétricas nas 04 portas.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES
3.1 A prestação dos serviços se dará mediante a disponibilização do veículo no prazo máximo de até 30 (trinta)
dias da assinatura do contrato.
3.2 O veículo deverá ser novo ou semi novo com ano de fabricação 2019 ou 2020.
3.3 O prazo de entrega ou de início dos serviços com veículo tipo sedan, ovo ou semi novo será de até 30
(trinta) dias contados da assinatura do contrato.
3.3.1 O prazo do item 3.3 poderá ser prorrogado uma única vez pela Administração, desde que solicitado por
escrito pela contratada, juntando elementos (documentos, etc) que comprove de forma inequívoca a
necessidade, observando sempre em qualquer caso o interesse público.
3.4 Os veículo deverá estar devidamente habilitado pelos órgãos competentes, segundo as normas e leis de
trânsito, regulamentadas pelo DENATRAN e DETRAN.
3.5 O veículo será utilizado no regime de quilometragem livre.
3.6 O veículo locado será objeto de vistoria, anotando-se na “Ficha de Vistoria” todas as observações sobre
seu estado, por ocasião de sua entrega e devolução.
3.7 O veículo locado, será identificado com logotipo do (a) órgão/ entidade, conforme estabelece a legislação
vigente.
3.8 O veículo deverá obrigatoriamente estar segurados com cobertura de no mínimo os seguintes valores: valor
de mercado para o casco e contra danos materiais no valor de R$ 50.000,00, danos corporais no valor de R$
50.000,00 e no caso de acidentes pessoais de passageiros (morte e invalidez permanente no valor de R$
20.000,00.
Avenida João Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP
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3.9 Não será permitido o fornecimento de veículo diferente do tipo e modelo contratado e sua utilização será de
acordo com o tipo contratado.

4. DA MANUTENÇÃO
4.1 Todos os veículos alocados deverão receber a adequada e devida manutenção preventiva, conforme
recomendações do fabricante e/ou corretiva;
4.2 A Contratada deverá prestar assistência 24 (vinte e quatro) horas, com plantão para atendimento e socorro
do veículo locado;
4.3 Substituir os veículos locados no prazo máximo de 4 (quatro) horas, a partir da comunicação do
Contratante, em razão de acidentes, revisão, reparos mecânicos, má conservação e condição de segurança;
4.4 A Contratada deverá arcar com as despesas relativas à manutenção mecânica, elétrica, hidráulica, troca de
óleo/ lubrificantes, pneus, filtros e demais suprimentos, necessários ao cumprimento do objeto sob o contrato.
4.5 O rodízio de pneus deverá ser feito a cada 5.000 Km (cinco mil quilômetros), com alinhamento e
balanceamento.
4.6 Na revisão geral a cada 10.000 Km (dez mil quilômetros), deverá estar incluso a revisão de alavanca do
freio de mão, instalação elétrica, pneus, motor, suspensão, lataria, rolamentos, borrachas das portas e portamalas, pinturas em placas e revisão no cambio. Por ocasião das revisões, os veículos devem ser lavados e
engraxados, e deverá apor etiqueta de troca de óleo.

4.1. DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
4.1.1 A responsabilidade pela Manutenção Preventiva dos veículos objeto da contratação será da Contratada,
devendo ser realizada na periodicidade e nas freqüências recomendadas pelas respectivas montadoras e
constantes do Manual de cada veículo.
4.2. DA MANUTENÇÃO CORRETIVA
4.2.1. A manutenção corretiva deverá ocorrer sempre que necessária para substituição de um componente do
veículo por desgaste ou por quebra do mesmo.
4.2.2. A Contratada deverá arcar com todos os custos decorrentes de acidentes e avarias, mantendo para isso
seguro com cobertura total contra colisão, incêndio, roubo e terceiros, incluindo-se o pagamento da franquia.
4.2.3. A Contratada deverá assumir integral e absoluta responsabilidade pelos veículos ora locados,
desobrigando o Contratante de qualquer ônus, encargos, deveres e responsabilidade por defeitos, vícios
aparentes ou ocultos, ou funcionamento insatisfatório dos aludidos bens e acidentes não cobertos pelo seguro
citado neste item.
5. DA RENOVAÇÃO DA FROTA
5.1 Substituir de imediato e de forma automática por veículo nas mesmas condições da entrega inicial, quando
completarem 72.000 (setenta e dois mil) quilômetros.

Avenida João Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP
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Obs.: Substituir o timbrado do Consórcio pelo da empresa licitante

ANEXO II DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/2020.
PROPOSTA COMERCIAL ESCRITA
Pregão Eletrônico nº 01/2020.
Processo nº. 5158/2020.
DADOS DO LICITANTE
Denominação:
Endereço:
CEP:

1

Fone:

Fax:

E-mail:

CNPJ:

Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que
inexistem fatos que impeçam a participação da licitante neste certame.
Item

Quant.

01

12

Unid.

Descrição

Valor mensal

Valor Total

Mês Locação de veículo automotor de passeio, tipo sedan,
novo ou seminovo, ano de fabricação 2019 ou 2020, 04
portas, na cor branca, motor de no mínimo 1.4, bi
combustível (álcool/gasolina), com no mínimo 90 cv de
potência, direção elétrica ou hidráulica, ar condicionado,
transmissão mecânica de 05 marchas à frente e 01 à ré,
travas elétricas nas 04 portas.

Valor total por extenso:

1- Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão de processamento do
Pregão Eletrônico.
DECLARO que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no Anexo I deste edital.
DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data
da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas
administrativas, seguro, frete e lucro.

Nova Odessa, em ____ de ________________ de 2020.

_______________________________________

Assinatura do representante legal
Avenida João Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP
Cep: 13.380-017- CNPJ nº 11.480.200/0001-05
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Nome do representante legal: _________________________________

RG do representante legal: ___________________________________

Avenida João Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP
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ANEXO III
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020.

===========================================================================
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA
EMPRESA
EMPREGADOR: PESSOA JURÍDICA
===========================================================================

Ref.: (identificação da licitação)

................................................................................,
inscrito
no
CNPJ
nº
...........................,
por
intermédio
de
seu
representante
legal
o(a)
Sr(a)
.................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................................ e do
CPF nº ......................................DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

..................................................................................
(Data)

...........................................................................................................
(Representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Avenida João Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP
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ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
Nome da Empresa Proponente
Endereço completo
CNPJ
Inscrição Estadual e/ou Municipal
Pregão Eletrônico nº 01/2020.
Processo nº. 5158/2020.
Pelo presente, informamos o representante legal com poderes para a
assinatura do Termo de Contrato desta licitação, bem como os dados da conta bancária para respectivos
pagamentos:
Representante Legal:
Nome completo:
Qualificação dentro da Empresa:
E-mail corporativo:
E-mail pessoal:
Estado Civil:
Nacionalidade:
Endereço Residencial Completo:
Data de Nascimento:
RG:
CPF:
Informação Bancária:
Nome do Banco:
Agencia:
Conta Corrente:
Nova Odessa, _____ de _____________ de 2020.

__________________________________
Representante Legal da Proponente
Nome:
RG:
CPF:

Avenida João Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP
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ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2018

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Nome da Empresa Proponente
Endereço completo
CNPJ
Inscrição Estadual e/ou Municipal
Pregão Eletrônico nº 01/2020.
Processo nº. 5158/2020.

Declaro sob as penas da lei que:

a) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no momento da assinatura do
contrato deverá ser apresentada cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for
pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório
ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo
cumprido;

b) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no momento da assinatura
do contrato deverá ser apresentada comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação
extrajudicial estão sendo cumpridas.

Nova Odessa, em ____ de ________________ de 2020.

__________________________________
Representante Legal da Proponente
Nome:
RG:
CPF:

(SOMENTE SE ESTIVER EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL)

Avenida João Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP
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ANEXO VI

Minuta para o CONTRATO Nº. _______ / 2020.
Contratante:
Contratada:
Objeto:
Licitação:
Ofício:
Processo:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUPS SÓLIDOS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE CAMPINAS (CONSIMARES)
Prestação de serviço de transporte mediante locação de um (1) veículo, tipo sedan, com
quilometragem livre e sem motorista.
Pregão Eletrônico nº. 01/2020.
Nº 135/2020
Nº. 5158/2020.

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo-assinadas, de um lado o Consórcio
Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas (CONSIMARES),
com sede nesta cidade, à Avenida João Pessoa, nº 777, Centro, devidamente inscrita no CNPJ (MF) sob nº
11.480.200/0001-05, neste ato representado pelo Presidente do Consórcio, nos termos da ata da assembléia
extraordinária, de 14 de dezembro de 2018, Benjamim Bill Vieira de Souza, brasileiro, casado, portador do
Documento de Identidade nº 24.526.529-6 SSP/SP e do CPF nº 139.476.968-76, de ora em diante denominada
simplesmente CONTRATANTE; e, de outro lado à empresa xxx, estabelecida à xxxxxx, CEP: xxxxx, telefone:
xxxxxx, e-mail: xxxxx, inscrita no CNPJ (MF) sob nº xxxxx e Inscrição Municipal nº xxxxxx, neste ato
representada pelo(a) Senhor(a) xxxxx, brasileiro, casado, portador do Documento de Identidade nº xxxxx, e do
CPF nº xxxxx, de ora em diante denominada simplesmente CONTRATADA; celebram o presente em face do
Processo Administrativo nº 5158/2020 o qual se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:
Clausula I - Objeto e Fundamentação legal
1.1. Constitui o objeto do presente contrato a prestação de serviço de transporte mediante locação de um (1)
veículo, tipo sedan, com quilometragem livre e sem motorista, de acordo com o Edital de Licitação na
modalidade Pregão Eletrônico sob o n° 01/2020, do Processo nº 5158/2020, conforme descrição constantes do
Anexo I deste contrato.
1.2. Considera-se parte integrante do presente instrumento, como se nele estivessem transcritos, os seguintes
documentos: a) Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/20 e seus respectivos Anexos; b) a proposta de 06 de
agosto de 2020, apresentada pela CONTRATADA; c) ata da sessão do pregão eletrônico 01/2020.
1.3. Em caso de divergências entre as condições mencionadas na proposta da CONTRATADA, e as expressas
neste Contrato, prevalecerão as deste último.
1.4. O objeto da presente contratação poderá sofrer, nas mesmas condições, acréscimos ou supressões nos
termos do art. 65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
1.5. O presente Contrato reger-se-á pelas disposições da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1.993.
1.5.1. As alterações da Lei Federal nº. 8.883 de 08 de junho de 1.994.
1.5.2. Lei Federal n. º 10.520, de 17/07/02.
1.5.3. Decreto Federal nº 5.450, de 31/05/05.
1.5.4. Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e alterações.
1.5.5. E demais disposições legais aplicáveis, inclusive subsidiariamente, os princípios gerais de Direito.
1.6 - A vigência do presente Contrato é de doze (12) meses, iniciando em ____________________ e tendo seu
encerramento em _____________________, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente.
Avenida João Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP
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Clausula II - Do Gestor do Contrato e da Fiscalização dos Serviços
2.1 – A execução desse Contrato será acompanhada e fiscalizada pelos Senhores Fábio Chagas Orsi e
Valdemir Aparecido Ravagnani, denominados Representantes da Administração podendo ser substituído a
qualquer momento mediante despacho da autoridade superior.
2.1.1 – O Representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
2.1.2 – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas
a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
2.1.3 - A fiscalização dos serviços pelo Contratante não exime nem diminui a completa responsabilidade da
Contratada por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais.
2.1.4 - O Contratante poderá, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos veículos programados
para execução dos serviços e verificar o cumprimento de Normas preestabelecidas no edital/contrato.
2.1.5 - Ao Contratante é reservado o direito de solicitar a imediata substituição dos veículos que não se
apresentarem em boas condições de operação ou estiverem em desacordo com as especificações técnicas.
As eventuais substituições durante o contrato deverão ser feitas no padrão equivalente ao estipulado, por
veículos classificados no mesmo Grupo e sem qualquer ônus adicional ao Contratante.
Clausula III - Valor do Contrato e Recursos Financeiros
3.1 - O preço global, certo e ajustado do serviço de transporte mediante locação de um (1) veículo tipo sedan é
de R$ xxx (xxxx), sendo o preço mensal da locação de R$ xxx (xxxx).
3.2 – A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros na ficha 7, classificação funcional
programática: 18.541.0001.2001.0000 – Manutenção do Consórcio Inter. De Manejo de Resid. e da categoria
econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Clausula IV - Forma de Pagamento
4.1 - O faturamento ocorrerá sempre no primeiro (1º) dia útil do mês subsequente ao serviço executado,
4.2 - O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias contados da data de aceitação dos serviços executados,
firmada pelo responsável no verso da respectiva nota fiscal, diretamente em conta corrente indicada pela
contratada.
4.3 - Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários
à contratação contenham incorreções.
4.3.1 - A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento em dias de
expediente nesta Prefeitura.
4.4 - Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à
contratada, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada
a esta Prefeitura no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
4.5 - Caso a Contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será
recontado, a partir da data da sua apresentação.
Clausula V – Prazo de Início
5.1 - Os serviços contratados pôr este instrumento deverão ser iniciados após a entrega do veículo que não
poderá ser superior a 30 (trinta), contados a partir da assinatura do contrato, sob pena da rescisão imediata do
presente instrumento e incidência da multa prevista na cláusula X infra.
Clausula VI - Do Reajuste
6.1 - Os preços propostos, a critério da administração, poderão ser reajustados, após 12 meses da
apresentação da proposta com base no IGPM.
Clausula VII - Compensações Financeiras
7.1 – Em caso de atraso nos pagamentos, as compensações financeiras serão atualizadas pelo IPCA (índice
de Preço ao Consumidor Amplo).
Clausula VIII - Da Legislação Aplicável
8.1 - Aplicam-se à execução deste contrato, e especialmente aos casos omissos, as disposições da Lei
8.666/93, suas alterações, os preceitos de direito público e supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Avenida João Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP
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Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº. 8.666/93 combinado com o
inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.
Clausula IX - Das Condições de Recebimento Objeto
9.1 - Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização.
9.2 - Definitivamente, por servidor, após vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.
9.3 – Constatados vícios, defeitos ou incorreções na execução do contrato, a Comissão de Fiscalização, sem
prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:
9.3.1- Rejeitá-lo no todo ou em parte, obrigando o contratado a adequar, refazer e corrigir, às suas expensas o
objeto do contrato.
9.3.2 - Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.
9.3.3 - As irregularidades deverão ser sanadas pela Contratada, no prazo máximo de dois dias úteis, contados
do recebimento da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.
Clausula X - Das Sanções
10.1 - Ficará impedida e suspensa de licitar e/ou contratar nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal
nº 8.666/93 e suas alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e da Súmula n° 51 do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo.
10.2 - Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso
injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem
prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada à prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
a) - O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem
prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora
sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado,
poderá ser aplicado o seguinte:
b) - Advertência e;
c) - Multa, que deverá ser calculada na seguinte proporção:
c.1) - Multa de 7% (sete por cento) do valor do contrato até o 15º (décimo quinto) dia de atraso; e
c.2) - Multa de 15% (quinze por cento) do valor do contrato a partir do 16º (décimo sexto) dia de atraso até
o 30º (trigésimo) dia de atraso.
Parágrafo único - A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia estará caracterizada a inexecução total da
obrigação assumida, salvo disposição em contrário, acarretando a aplicação de multa equivalente a Multa
de 25%(vinte e cinco por cento) sobre o valor do contrato.
c.3) – Multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do contrato por descumprimento de cláusulas
contratuais ou do termo de referencia.
10.3 – A multa prevista no item c.3 poderá ser aplicada de forma proporcional, dentro de seu limite mínimo e
máximo, ou seja, de 1% a 25% considerando a gravidade do ato, levando-se ainda em consideração os
eventuais prejuízos causados ao Consórcio em decorrência do descumprimento das obrigações estabelecidas.
10.4 – As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
10.5 - A penalidade acima, somente não será aplicada, se ocorrer motivo de impedimento ou força maior que
não permita a entrega do objeto ou a prestação dos serviços no prazo marcado, tudo devidamente comprovado
e aceito pela Administração, através do órgão competente.
10.6 - A recusa injustificada da CONTRATADA em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando-se a empresa a aplicação de multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.
Cláusula XI – Ciência e Intimação dos atos
11.1 – Em sendo instaurado processo administrativo próprio para apuração e eventual aplicação de
penalidades, a CONTRATADA será devidamente cientificada via postal do procedimento para ciência, bem
como apresentação de defesa prévia ou recurso no prazo legal.
11.2 – A CONTRATADA deverá, no prazo legal, encaminhar sua defesa prévia ou recurso devidamente
assinada pelo responsável legal ou acompanhado da respectiva procuração, que deverá ser protocolado
tempestivamente junto ao Setor de Suprimentos e Licitações do Município de Nova Odessa, no endereço
constante no preâmbulo do presente termo, no horário de expediente administrativo (das 08h00min às
16h30min) e em dias úteis (com expediente no Paço Municipal).
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11.3 – A (s) defesa (s) encaminhada (s) via postal serão recebidas independente de protocolo desde postadas
tempestivamente e recebida (s) pela Administração no prazo legal. Neste caso, a CONTRATADA deverá
utilizar de serviços de postagem que contemplem a possibilidade de rastreamento, sendo que para efeito de
contagem do prazo, será considerado o registro de postagem pelos Correios, que será confirmada através do
rastreamento do objeto.
11.4 – As defesas ou recursos postados pela CONTRATADA sem serviço de rastreamento, somente serão
recebidos se entregues tempestivamente, observando o disposto no item 11.2.
11.5 - As defesas que eventualmente forem encaminhadas por e-mail ou por fax somente serão recebidas se
no prazo legal a CONTRATADA protocolar os respectivos documentos, na forma estabelecida nos itens 11.2
ou 11.3 se o caso.
Cláusula XII - Rescisão
12.1 - O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da hipótese prevista
nos artigos 77 e 78, da lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela lei federal nº. 8.883, de 8
de junho de 1994, autorizam, desde já, a CONTRATANTE rescindir unilateralmente este contrato,
independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo
diploma legal, no caso de inadimplência.
12.2 - No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os direitos do
CONTRATANTE em aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege a licitação.
12.3 - A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a responsabilização civil da
CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.
12.4 A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos prejuízos
efetivados, decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA.
12.5 - Em caso de rescisão por culpa da CONTRATADA esta ficará sujeita ao pagamento de multa
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do saldo contratual, atualizado até a data do
efetivo pagamento.
12.6 - Se a rescisão ocorrer por inadimplência da CONTRATANTE, caberá a CONTRATADA receber os
pagamentos devidos e ainda não efetuados pela CONTRATANTE a serem aprovados, correspondentes a
serviços executados até a data de rescisão.
Cláusula XIII – Da subcontratação
13.1- A subcontratação será permitida somente em relação aos serviços de assistência técnica, manutenção
preventiva e corretiva do veículo locado.
13.2 - Esta Prefeitura não reconhecerá qualquer vínculo com empresas subcontratadas, sendo que
qualquer contato porventura necessário, de natureza técnica, administrativa, financeira ou jurídica que decorra
dos trabalhos realizados será mantido exclusivamente com a CONTRATADA, que responderá por seu pessoal
técnico e operacional e, também, por prejuízos e danos que eventualmente estas causarem.
Clausula XIV - Obrigações da Contratada
14.1- Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus
serviços.
14.2- Disponibilizar o veículo em até 30 (trinta) dias contados da assinatura do contrato, no local e horário
fixado pelo Contratante, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo que a impossibilite de assumir
os serviços conforme o estabelecido.
14.3- Disponibilizar o veículo devidamente licenciado.
14.4- Entregar o veículo de acordo com as especificações do fabricante e em perfeitas condições de
segurança, higiene e limpeza.
14.5- Locar o veículo com quilometragem livre.
14.6- Responsabilizar-se por todos os encargos relativos ao veículo, como IPVA, seguro obrigatório e taxa de
emplacamento, com exceção das multas provenientes de infração às leis de trânsito, previstas no Código de
Trânsito Brasileiro, que tenham sido causadas por dolo ou culpa do Contratante.
14.7- Manter os veículos assegurados contra roubo, furto, danos materiais e pessoais, inclusive contra
terceiros, cobertura total para caso de destruição parcial ou total do bem durante todo o prazo de vigência
contratual.
14.8- Prestar assistência 24 (vinte e quatro) horas, com plantão para atendimento e socorro do veículo locado,
por intermédio de sistema de comunicação a ser informado no ato de entrega do veículo.
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14.9- Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da utilização do veículo, como troca de óleo e
reparos mecânicos, elétrico, hidráulico necessários à sua manutenção, com exceção do abastecimento do
combustível.
14.10- Realizar manutenção preventiva e corretiva do veículo, de acordo com as recomendações do fabricante,
incluindo os serviços de funilaria e lubrificação, bem como a substituição de pneus e das peças desgastadas.
14.11- Substituir o veículo locado no prazo máximo de 4 (quatro) horas, a partir da comunicação do
Contratante, em razão de acidentes, revisão, reparos mecânicos, má conservação e condição de segurança.
14.12- Entregar e retirar o veículo substituído sem cobrança de qualquer taxa adicional.
14.13- Autorizar o Contratante a colocar no veículo seus adesivos com logotipos.
14.14- Manter atualizada e em ordem a documentação relativa ao veículo.
14.15- Encaminhar ao Contratante, dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis de seu recebimento a
notificação de autuação de infração de transito referente ao veículo locado para verificação, apuração de
responsabilidade e indicação dos dados do condutor infrator, conforme previsto no Código de Transito
Brasileiro.
14.16- Isentar o Contratante de taxas sobre o valor de multas de trânsito, cuja cobrança corresponderá apenas
ao valor constante no auto de infração;
14.17- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização do
Contratante em seu acompanhamento.
14.18- Dar ciência imediata e por escrito ao Contratante sobre qualquer anormalidade verificada na execução
dos serviços.
14.19- Implementar de forma adequada, o planejamento, execução e supervisão permanente dos serviços, de
maneira a não interferir nas atividades do Contratante, respeitando suas normas de conduta.
14.20- A Contratada deve manter na frota destinada a este contrato apenas veículo devidamente aprovado na
inspeção veicular.
14.21 – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.
14.22 – Manter, durante toda a execução contratual, cadastro atualizado junto à Administração, seja em
relação a qualquer alteração em seu contrato social, endereço para correspondência, números de telefones, email, entre outros informados no ato da assinatura do contrato.
Clausula XV - Obrigações da Contratante
15.1 Indicar o responsável pela gestão do contrato, a quem competirá a fiscalização dos serviços, a qualquer
instante, solicitando à Contratada, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento, bem como
pelo recebimento dos veículos.
15.2 Garantir instalações para a guarda e estacionamento do veículo envolvido.
15.3 Garantir que a utilização dos veículos alocados será adstrita às atividades do Contratante.
15.4 Arcar com as despesas de combustível e multas provenientes de infração às leis de trânsito (Código de
Trânsito Brasileiro - CTB), decorrentes do uso dos veículos locados.
15.5 Arcar com as despesas relativas a pedágios e estacionamentos.
15.6 Arcar com os custos de compra e colocação de adesivos com o logotipo do Contratante.
15.7 Assegurar que os motoristas condutores dos veículos locados portem Carteira Nacional de Habilitação
dentro do prazo de validade.
15.8 Comunicar no prazo máximo de 2 (dois) dias qualquer sinistro ocorrido com o(s) veículo(s).
15.9 No caso de infrações de trânsito, efetuar a identificação do motorista infrator e o envio dos documentos
necessários à Contratada dentro do prazo estipulado no Código de Trânsito Brasileiro, com a finalidade de
subsidiá-la na impetração de recurso junto à Autoridade que impôs a finalidade.
15.10 Providenciar o devido ressarcimento do valor da multa à Contratada, caso a infração cometida seja
considerada procedente.
15.11 Em caso de acidente, colher dados referentes ao veículo envolvido e seu motorista, condições de
Seguro, vítimas, testemunhas, providenciar o Boletim de Ocorrência Policial e dar imediata ciência do ocorrido
à Contratada, observando o prazo constante do subitem 13.8 supra.
15.12 Utilizar os veículos exclusivamente em vias normais de rodagem.
15.13 Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no contrato.
15.14 Responsabilizar pelos reparos e substituições de peças necessárias nos casos de comprovado mau uso
por parte dos seus servidores ou prepostos ou por defeitos provocados pela utilização inadequada do veículo
locado, contrariando as especificações do fabricante, aplicando o contraditório e ampla defesa.
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Clausula XVI - Das Garantias
16.1 - Para assinatura do contrato, a empresa adjudicatária deverá comprovar a prestação de garantia no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado.
16.1.1 - A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
b) Seguro-garantia, na forma da legislação aplicável;
c) Fiança bancária.
16.2 - A fiança bancária ou seguro garantia deverá conter:
a) Prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato.
Parágrafo Primeiro: A garantia será devolvida à “CONTRATADA”, após a emissão pela CONTRATANTE, do
documento “Recebimento Definitivo”, por solicitação escrita da Contratada, se não houver nenhuma obrigação
civil ou criminal desta, relativa a este contrato, que venha a impedir o seu encerramento.
Parágrafo Segundo: Quando em dinheiro a garantia será restituída à CONTRATADA com a correção obtida
no depósito bancário – poupança.
Clausula XVII - Foro
17.1 - Para dirimir quaisquer dúvidas nascidas do presente instrumento, fica eleita a Comarca de Nova
Odessa, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e acertados assinam o presente em três (3) vias de igual teor e forma, para
um só efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas, após terem lido e achado conforme.
Nova Odessa,

Contratante:

Contratada:

_________________________________

_________________________________

Testemunhas:

__________________________________

________________________________
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ANEXO VII
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATANTE: __________________________________________
CONTRATADA: __________________________________________________
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: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura:______________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
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E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________

Pela CONTRATADA:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________
Advogado:
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.
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ANEXO VIII
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020

Denominação: _____________________________________________________________
CNPJ nº: __________________________________________________________________

E-MAIL: ___________________________________________________________________

Endereço: _________________________________________________________________

Cidade: _______________________ Estado: ____________________________________

DDD: ___________ Telefone: __________________ Fax: ___________________________
Obtivemos, através do acesso à página www.novaodessa.sp.gov.br ou www.consimares.com.br, nesta
data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.
Local: _________________________, ___, de _______________________, de 2020.

Nome: _________________________________________
_________________________
Assinatura

Senhor, Licitante,
Visando à comunicação futura entre este Consórcio e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria
Preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Suprimentos e Licitações pelo
e-mail – contato@consimares.com.br.
A não remessa do recibo exime o Consórcio da comunicação, através de e-mail, de eventuais
esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer
informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.
Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos
disponibilizados acerca do processo licitatório.
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