PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENARIO
AV ANTONIO MENEGATTI, 845
FONE 54-3613 5160

Edital de Licitação
Modalidade.: Convite
Numero.....: 0026/15

DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO: 24/07/2015
DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS..: 11/08/2015
HORARIO......................: 08:30

Fornecedor.:
Endereço...:
CGCMF......:
CGCICM.....:
Cidade.....:

Fone..:
Estado:

CEP:

OBJETIVO: Aquisição de veículo seminovo, para Secretaria de obras e Viação.
ENCARGOS GERAIS DA LICITAÇÃO
01- Local da Entrega das Propostas.....:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO

02- Local de Entrega do Objeto Licitado:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO

03- Prazo de Entrega das Propostas.....:

ATÉ AS 08:30 DO DIA 10/08/2015.

04- Prazo de Entrega do Objeto Licitado:

ATÉ 15 DIAS APÓS HOMOLOGAÇÃO

05- Condições de Pagamento.............:

O PAGAMENTO SERÁ DE 50% DO VALOR DO VEÍCULO APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL E ENTREGA

06- Validade da Proposta...............:

30 Dias

07- A Administração reserva-se o direito de aceitar a proposta que lhe seja mais
vantajosa, observado os critérios de preços , condições de pagamento e outros fatores,
assim como de recusar , total ou parcialmente, o conteudo da proposta , nos termos da
Lei 8.666/93, e suas alterações.
08-Não serão aceitas as propostas que nao atenderem as condições gerais deste convite,
bem como aos dispositivos legais em vigor, pertinentes a matéria.
09-Os documentos deverão ser entregues em envelopes separados, fechados e endereçados
ao Município de Centenário, ao setor de licitações, e descriminado "Documentação" e
"Proposta".
10 - O envelope da documentação deverá constar, no mínimo, as certidões negativas, em
vigor, do INSS, do FGTS e de Tributos Municipais, Certidão Negativa Trabalhista.
11 - Comprovante de Inscrição junto a Receita Federal do Brasil (CNPJ)
12 - Copia dos Estatutos, Contrato Social e/ou Ato Constitutivo em vigor.
13 - Anexo I - Minuta de contrato é integrante da presente licitação.
14 - Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal.
15 - A empresa que quiser fazer uso do benefício da Lei Complementar 123, deverá
apresentar declaração assinada pelo contador responsável pela empresa, e que se
enquadre na mencionada Lei.
16 - A presente licitação é do tipo menor preço por item.
17 - Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone (54) 3613-5160 em horário de
expediente.
18 - Caso ocorra empate, o sorteio de desempate será no momento posterior a abertura
dos envelopes de documentos de habilitação e proposta, ficando as empresas previamente
convocadas.
19 - Além da garantia legal (90 dias - art. 26, II, do CDC), o veículo deverá contar
com, no mínimo 05 (cinco) meses de garantia contratual complementar (art. 50 do CDC)
para o motor, caixa e diferencial.O prazo da garantia terá início com a efetiva
entrega do bem (art. 26, e §1º, do CDC).
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20 - Veículo deve ter ano de fabricação 2012 ou mais recente, desde que o modelo seja
2013 ou mais recente.
21 - Declaração da empresa vencedora que possui peças para reposição, devendo estas
ser entregues num prazo máximo de 15 dias uteis, podendo ser prorrogado a pedido da
empresa licitante e devidamente justificado.
23 - O pagamento será de 50% do valor do veículo após a emissão da nota fiscal e
entrega do veículo e o restante em até 30 dias.
24 - O veículo deverá estar íntegro e em funcionamento, sem apresentar qualquer
problema mecânico que impeçam ou dificultem sua utilização plena e imediata.
25 - Documentação do exercicio 2015 totalmente paga, sem restrições/gravames, débitos
ou infrações pendentes, mesmo que suspensas.
Item

Qtdade

Unid. Especificação

Valor Unit. Vlr. Total

OBJETO:Aquisição de veículo seminovo, para Secretaria de obras e Viação, pick-up, cabine
simples, capacidade dois passageiros incluindo o motorista, motor turbo diesel com
intercooler com no mínimo 120 CV, ano de fabricação 2012 ou mais recente, desde
que o modelo seja 2013 ou mais recente, Tração 4x4 e reduzida, capacidade de carga
de no mínimo 1400 Kg, carroceria de madeira com no mínimo 2,60 mts de comprimento e
1,80 mts de largura e altura de 0,50, equipada com ar condicionado, direção
hidráulica, vidros e travas elétricas, rodas de no mínimo aro 16, com sistema de
freios a disco pelo menos na dianteira, desde que na traseira seja por sistema de
lona, documentação do exercicio 2015 totalmente paga, sem restrições/gravames,
débitos ou infrações pendentes, mesmo que suspensas, e garantia complementar à
legal de, pelo menos, 5 meses para motor, caixa e diferencial.
001

1

Und

Aquisição de veículo semi novo, para
Secretaria de obras e Viação, tipo pick-up,
cabine simples, capacidade dois passageiros
incluindo o motorista, motor turbo diesel
com intercooler com no mínimo 120 CV, ano
de fabricação 2012 ou mais recente, desde
que o modelo seja 2013 ou mais recente,
tração 4x4 e reduzida, capacidade de carga
de no mínimo 1400 Kg, carroceria de madeira
com no mínimo 2,60 mts de comprimento e
1,80 mts de largura e altura de 0,50,
equipada com ar condicionado, direção
hidráulica, vidros e travas elétricas,
rodas aro 16, no mínimo, com sistema de
freios a disco pelo menos na dianteira,
desde que na traseira seja por sistema de
lona, documentação do exercicio 2015
totalmente paga, sem restrições/gravames,
débitos ou infrações pendentes, mesmo que
suspensas, e garantia complemenar à legal
de, pelo meno, 5 (cinco) meses para motor,
caixa e diferencial.

Marca\Observações:
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VALOR TOTAL:__________________________________
Observações do Proponente:

Autorização: WILSON CARLOS LUKASZEWSKI
PREFEITO MUNICIPAL
CENTENARIO , em 24 de Julho de 2015

Assinatura e Carimbo
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RECIBO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Modalidade.: Convite
Numero.....: 0026/15
DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO: 24/07/2015
DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS..: 11/08/2015
HORARIO......................: 08:30
Recebemos cópia do processo licitatório conforme
especificações acima,
bem como estamos cientes das condições gerais impressas na mesma e as demais normas
que regem as licitações, especialmente a Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações.

Carimbo:
Empresa:
Endereço:
Municipio:
Nome:
Data Recebimento: ____/____/_______
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