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CONVITE N° 001/2017 

PROCESSO N° 2017000493 

TIPO: MENOR PREÇO 

DATA DA REALIZAÇÃO: 12/05/2017 

HORÁRIO: 10h00min HORAS 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 24.857.609/0001-40, sediado na Av. Mato Grosso, 

nº. 73, Setor Universitário, Goianésia – Goiás, CEP 76.382-045, através da Comissão 

Permanente de Licitação, constituída através do Decreto n° 001/2017, CONVIDA aos 

interessados PESSOA JURÍDICA E/OU PESSOA FÍSICA, que fará realizar licitação, na 

modalidade de CONVITE, do tipo MENOR PREÇO, aplicando-se, subsidiariamente, no que 

couber, a Lei 8.666/93, Lei Complementar n° 123/2006, com suas alterações, e demais 

exigências deste Edital. As propostas deverão obedecer às especificações deste Instrumento 

Convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante. 

 

Os envelopes contendo os documentos e propostas de habilitação serão recebidos no endereço 

abaixo mencionado, na sessão pública de processamento do Convite, a sessão de processamento 

do Convite será realizada na data de 12 de maio de 2017, a partir das 10h00min (dez) horas, na 

sede Administrativa da Câmara Municipal de Goianésia, localizada à Av. Mato Grosso, nº 73, 

Setor Universitário, Goianésia - GO e será conduzido pelo Presidente, Membros e equipe técnica 

do Poder Legislativo, designado nos autos do Processo em epígrafe. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 A presente licitação tem por objeto a Aquisição de Veículo Automotor Seminovo. 

Outras condições, bem como as especificações completas, constam no Anexo I que faz 

parte integrante deste Edital. 

 

2. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 Em respeito à Lei Complementar 147/2014, artigo 48, inciso I, a presente licitação 

destina-se exclusivamente, às ME e EPP. 

 

2.2 Quando não houver um mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados 

como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e 

capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório os critérios 

de tratamento diferenciado e simplificado para microempresas e empresas de pequeno 

porte não serão aplicados (Lei Complementar 123/2006, art.49, parágrafo II), podendo 

assim contratar com as demais licitantes que comparecer e cumprir as condições 

estabelecidas nesse Edital. 
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2.3 Todas as ME e EPP, que atendam às exigências deste Edital e de seus Anexos e que 

tenham ramo de atividade pertinente ou compatível ao objeto licitado, convidadas, 

cadastradas ou não na Câmara Municipal de Goianésia-GO, poderão participar desta 

licitação, bem assim outras que manifestarem interesse deverão apresentarem-se com 

antecedência de no mínimo 24 h (vinte e quatro horas) da data marcada para a entrega 

dos envelopes, conforme art. 22, § 3º, da Lei Federal nº.8.666/93 e alterações posteriores. 

 

2.4 As empresas deverão entregar, obrigatoriamente, a Documentação e a Proposta, em 

envelopes distintos e lacrados, contendo na parte externa e frontal, além da Razão Social 

ou o nome do licitante proponente, os dizeres: 

 

ENVELOPE N° 01 – “DOCUMENTAÇÕES” 

CARTA CONVITE N° 001/2017 

PROCESSO N° 2017000493 

RAZÃO SOCIAL: ________________________________ 

 

ENVELOPE N° 02 – “PROPOSTA DE PREÇOS” 

CARTA CONVITE N° 001/2017 

PROCESSO N° 2017000493 

RAZÃO SOCIAL: ________________________________ 

 

 

2.5 A participação no presente processo licitatório implica na plena e irretratável aceitação 

das condições e normas deste Convite. 

 

 

3. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO: 

 

3.1 Sob pena de inabilitação, as licitantes deverão apresentar na abertura da sessão, as 

fotocópias autenticadas e devidamente atualizadas dos seguintes documentos: 

 

3.1.1 PESSOA JURÍDICA: 

 

3.1.1.1 Cédula de Identidade e Comprovante de Inscrição junto ao C.P.F do(s) sócio(s) 

representante(s) da empresa e/ou do seu representante devidamente 

constituído/procuração;  

3.1.1.2 Registro Comercial; Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor com todas as 

devidas alterações e/ou Consolidação do Contrato, devidamente registrado, com ramo 

compatível com o objeto do Edital. 
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3.1.2 REGULARIDADE FISCAL: 

 

3.1.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ/MF); 

 

3.1.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, 

relativo a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

do certame; 

 

3.1.2.3 Certidão Negativa de Débito relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

União (CND), conforme Decreto Federal nº 8.302 de 04 de setembro de 2014 e Portaria 

Conjunta (PGFN/RFB nº 1.751 de 02 de Outubro de 2014); 

 

3.1.2.4 Prova de regularidade, em plena validade, para com a Fazenda Estadual (Certidão 

Negativa quanto à Dívida Ativa do Estado, completa, englobando todos os tributos de 

competência estadual); 

 

3.1.2.5 Prova de regularidade, em plena validade, para com a Fazenda Municipal (Certidão 

Negativa de Débitos Municipais) do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, 

na forma da Lei, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias da data de 

encerramento desta licitação, se outro prazo não constar dos documentos; 

 

3.1.2.6 Prova de regularidade, em plena validade, para com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS (Certidão de Regularidade Fiscal – CRF); 

 

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

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei 

Federal nº.12.440, de  07  de julho  de 2011. 

 

 

PESSOA FÍSICA: 

 

I. Cédula de Identidade e Comprovante de Inscrição junto ao C.P.F; 

II. Certidão Negativa de Débito relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

União (CND), conforme Decreto Federal nº 8.302 de 04 de setembro de 2014 e Portaria 

Conjunta (PGFN/RFB nº 1.751 de 02 de Outubro de 2014); 

III. Prova de regularidade, em plena validade, para com a Fazenda Estadual (Certidão 

Negativa quanto à Dívida Ativa do Estado, completa, englobando todos os tributos de 

competência estadual); 

IV. Prova de regularidade, em plena validade, para com a Fazenda Municipal (Certidão 

Negativa de Débitos Municipais) do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, 
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na forma da Lei, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias da data de 

encerramento desta licitação, se outro prazo não constar dos documentos; 

V. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei 

Federal nº.12.440, de  07  de julho  de 2011. 

VI. Documento do veículo. 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

 

4.1 Não serão aceitos protocolos referentes a solicitações feitas às repartições competentes, 

quanto aos documentos mencionados neste Convite, nem cópias ilegíveis, mesmo 

autenticadas. 

 

4.2 Serão inabilitadas as empresas que apresentarem em desacordo os documentos 

necessários à habilitação, bem como as empresas que estiverem cumprindo as 

penalidades previstas nos Incisos III e IV do Art. 87 da Lei n. 8.666/93. 

 

4.3 As fotocópias não autenticadas poderão ser legitimadas pela Comissão Permanente de 

Licitações desde que sejam apresentados os documentos originais, e, se apresentado 

somente os originais, estes ficarão em poder da Comissão de Licitação. 

 

4.4 Os documentos que não apresentarem data de validade considerar-se-ão 30 (trinta) dias 

contados a partir da data de emissão do documento. 

 

4.5 As MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE deverão apresentar os 

seguintes documentos juntamente com os de habilitação: 

 

4.5.1 Certidão Simplificada de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte com registro na Junta Comercial de seu Estado (IN 103 de 30/04/2007).    

 

4.6 As MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, por ocasião da 

participação do presente certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação 

exigida para comprovação de sua REGULARIDADE FISCAL, mesmo que esta apresente 

alguma restrição. 

 

4.7 Havendo alguma restrição na comprovação da REGULARIDADE FISCAL será 

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

em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período 

a critério da Administração Pública para regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa. 
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4.8 A não regularização da documentação no prazo previsto no item anterior implicará em 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 

n° 8.666 de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a 

licitação. 

 

5. DA PROPOSTA  

 

5.1 Só serão abertos os envelopes com as propostas das licitantes habilitadas, ou seja, que 

tenham apresentado corretamente os documentos exigidos no item 3 deste Edital. 

 

5.2 Caso a licitante não seja habilitada, ser-lhe-á devolvido o envelope proposta intacto, 

vedada sua participação no restante do processo licitatório, exceto como observador. 

 

5.3 Sob pena de inabilitação, as empresas licitantes deverão apresentar na abertura da sessão 

as propostas em originais contendo: 

5.3.1 Identificação das licitantes que expresse Razão Social, CNPJ, Endereço completo, 

telefone/fax, e-mail este último se houver; 

5.3.2 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional expressos em algarismos e 

por extenso, fracionados até o limite dos centavos (duas casas decimais após a vírgula), 

com valores unitários e totais e, caso haja divergência entre estes valores será 

considerado o primeiro, já entre os valores expressos em algarismo e por extenso, será 

considerado este último, desde que não prejudique a administração; 

5.3.3 Ser datilografada/digitada em língua portuguesa; 

5.3.4 Os valores devem incluir todas as taxas instituídas por lei, impostos, seguros, fretes, 

custos, encargos sociais, fiscais e comerciais, tributos, serviços e outros que direta e 

indiretamente incida sobre a Contratada; 

5.3.5 Ser preferencialmente em papel timbrado da Licitante; 

5.3.6 Descrição clara e sucinta do objeto ofertado conforme especificações constantes no 

Anexo I deste Edital; 

5.3.7 Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 

contados da data da abertura da licitação. Se por falha do proponente a proposta não 

indicar o prazo de sua validade, esta será considerada válida por 60 (sessenta) dias 

independentemente de qualquer outra manifestação; 

5.3.8 Constar o nome do banco, o número da conta bancária e a agência para que seja efetuado 

o pagamento; 

5.3.9 Sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, com todas as vias rubricadas e a última 

página datada e assinada pelo representante legal da licitante.  

  

5.4 Apresentada a proposta, o proponente estará, automaticamente, acatando as condições do 
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presente Edital. 

 

6. DO JULGAMENTO, DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E 

CONTRAÇÃO. 

 

6.1 A Comissão Permanente de Licitação considerará vencedora a proponente que apresentar 

proposta mais vantajosa para a Administração, de acordo com as especificações 

constantes nos Anexos deste Convite e ofertar o MENOR PREÇO POR ITEM, como 

disposto no Art.45 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

6.2 No caso de empate de cotação entre duas ou mais propostas e depois de aplicado o 

disposto no Art.3º § 2° da Lei 8.666/93, a classificação será por sorteio, presidida pela 

Comissão Permanente de Licitação e em ato público conforme Art.45, §2° da referida lei, 

sendo convocados todos os licitantes. 

 

6.3 Será desconsiderada qualquer oferta de vantagem não prevista no Convite. 

 

6.4 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços irrisórios, simbólicos ou 

abusivos, preços considerados manifestamente inexequíveis ou superior ao preço médio 

de mercado, de conformidade com os Art. 43, inciso IV; 44, § 3° e 48, incisos I e II, 

todos da Lei n°8.666/93. 

 

6.5 Em caso de inabilitação de todas as licitantes ou se todas as propostas forem 

desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá conceder prazo de 03 (três) dias úteis 

para apresentação de nova documentação e/ou propostas, corrigidas as irregularidades. 

             

7. DOS RECURSOS 

 

7.1 Os recursos serão dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação em 

conformidade com o Art.109 da Lei 8.666/93, mediante petição devidamente 

fundamentada e protocolizada no protocolo da Câmara municipal, situado na Av. Mato 

Grosso, n° 1173 - Setor Universitário – Goianésia/Goiás. 

 

7.2 Os recursos protocolizados fora do prazo estabelecidos nesta Carta Convite não serão 

conhecidos. 

 

8. DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

8.1 O pagamento será efetuado nos seguintes prazos: 

8.1.1 Até o 30° dia útil contato do recebimento do veículo; 
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8.2 O pagamento será creditado em nome do CONTRATADO (A), mediante ordem bancária 

em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento, uma 

vez satisfeitas às condições estabelecidas no Edital. 

 

8.3 O pagamento fica condicionado à prova de regularidade da contratada ou contratado. 

 

8.4 As despesas decorrentes desta aquisição correrão à conta dos recursos consignados no 

Orçamento da Câmara Municipal de Goianésia, com a seguinte dotação:  

01.0101.01.031.2009.4101.449052 (100). 

 

9. DA ENTREGA 

 

9.1 O objeto da presente licitação deverá ser entregue com todos os itens contidos nas 

especificações deste termo, sem nenhum ônus para a Contratante, na Câmara Municipal 

de Goianésia, situada na Av. Mato Grosso, nº. 73, Setor Universitário, Goianésia – Goiás, 

no horário de expediente.  

 
9.2 O prazo máximo de entrega do veículo será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data 

da homologação. 
 

9.3 Não será admitida outra forma de entrega que não seja a pactuada. 
 

 

10. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

10.1 O veículo será recebido: 

10.1.1 Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

especificações constantes do Edital e da Proposta por um período de 05 (cinco) dias. 

10.1.2 Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes 

do Edital e da Proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 10 (dez) dias, do 

recebimento provisório. 

 

 

 

 

 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA 
 
 

          “Promovendo o bem-estar social” 

 
 

        
                
      

                  GESTÃO 2017/2018 

Av. Mato Grosso Nº 1173, St. Universitário - Goianésia - Goiás 
CEP 76382-045 - Fone: (62) 3389-7900 

www.camaragoianesia.go.gov.br 

11. DAS PENALIDADES 

 

11.1 Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, a licitante 

vencedora que descumprir as condições do Capítulo 8 deste CONVITE, ficará sujeita às 

seguintes penalidades:  

I. Pelo atraso injustificado, multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre a parcela não 

adimplida, a juízo da Administração;  

II. Pela inexecução total ou parcial das condições deste CONVITE, a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:  

a. advertência;  

b. multa de até 10% (dez por cento) sobre a parcela não adimplida, a juízo da Administração;  

c. suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

d. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação, 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

 

12. CONTROLE E EXECUÇÃO 

 

12.1 A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao 

qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do fornecimento.  

 

12.2 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle do fornecimento.  

 

12.3 A fiscalização de que se trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica e corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 

8.666 de 1993. 

 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1 A Câmara Municipal se reserva no direito de revogar a licitação por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal decisão, devendo anulá-la em sendo constatado ilegalidade 

via parecer escrito devidamente fundamentado. 
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13.2 Verificada as propostas e as mesmas apresentarem preços simbólicos, irrisórios, 

inexequíveis ou abusivos (acima do praticado no mercado) será repetido o CONVITE 

pela Comissão Permanente de Licitação, sem prejuízo do processo. 

 

13.3 Não caberá qualquer indenização às proponentes em caso de revogação, anulação ou 

repetição do presente processo. 

 

13.4 Após a abertura das propostas não serão aceitas justificativas quanto a enganos nas 

cotações, ficando a proponente sujeita ao cumprimento completo das propostas 

apresentadas. 

 

13.5 Não caberá desistência da proposta após o seu recebimento, salvo motivo superveniente 

devidamente justificado e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

 

13.6 Na hipótese de não haver expediente na data marcada para a licitação, fica este 

CONVITE automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente àquele, na 

mesma hora e local. 

 

13.7 O pagamento será efetuado por ORDEM BANCÁRIA OU CHEQUE NOMINAL. 

 

13.8 Os encargos vigentes ou futuros decorrentes da legislação social ou fiscal, bem como os 

originários da relação empregatícia entre a empresa a ser contratada e o pessoal por ela 

empregado na execução do objeto da presente licitação (trabalhista, previdenciária e 

securitária), ficarão inteiramente sob a responsabilidade da proponente vencedora, não 

mantendo a contratante qualquer tipo de vínculo com os empregados da licitante a ser 

contratada. 

 

13.9 As dúvidas surgidas poderão ser sanadas diretamente pela Comissão Permanente de 

Licitação no horário das 7h30min às 11h e das 13h às 17h00min em dias úteis, pelos 

fones (062) 3389 7900 e (062) 3389 7908. 

 

 

Câmara Municipal de Goianésia, Estado de Goiás, aos quatro dias do mês de maio de 

dois mil e dezessete (04/05/2017). 

 

 

 

Vitor Hugo Luciano Veríssimo 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
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CONVITE N° 001/2017 

PROCESSO: 2017000493 

TIPO: MENOR PREÇO 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 

SEMINOVO 

 

1. OBJETO 

 

1.1 Aquisição de Veículo Automotor Seminovo para compor a Câmara Municipal de Goianésia, 

em manutenção aos trabalhos deste Poder Legislativo, sendo que a aquisição e seu 

julgamento do tipo: MENOR PREÇO. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1 A aquisição do Veículo Automotor Seminovo é destinada aos serviços prestados pela 

Câmara Municipal de Goianésia, fazendo-se necessário para a manutenção das  

a t iv idades  aos trabalhos deste Poder Legislativo. 

 

3. DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO COM SUAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 

01 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 

VEÍCULO AUTOMOTIVO – TIPO SEDAN 

SEMINOVO; 

FABRICAÇÃO NACIONAL; 

ANO DE FABRICAÇÃO 2013; 

VEÍCULO PINTADO NA COR BRANCA OU PRATA NO 

PADRÃO ORIGINAL DE FÁBRICA. 

01 UN 
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MOTOR; 

MÍNIMO 2.0  

POTÊNCIA MÍNIMA – 150 CV 

QUILOMETRAGEM – 75.000 (MÁXIMA) 

COMBUSTIVEL; FLEX. (MOVIDO A ÁLCOOL E 

GASOLINA); 

 

CÂMBIO; 

AUTOMÁTICO 

CÂMBIO COM 5 MARCHAS À FRENTE E 1 À RÉ. 

 

CAPACIDADE: 

CAPACIDADE MÍNIMA PARA 5 PASSAGEIROS 

(INCLUINDO O MOTORISTA); 

04 PORTAS LATERAIS COM BARRA DE PROTEÇÃO 

NAS PORTAS; 

CAPACIDADE MÍNIMA DO PORTA MALAS SEM 

REBATIMENTO DOS BANCOS TRAZEIROS: 450 LTS. 

 

DIREÇÃO; 

ELÉTRICA (MONTADA ORIGINAL DE FABRICA); 

DESEMBAÇADOR DE VIDRO TRASEIRO; 

VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS; 

AIRBAG DUPLO MOTORISTA E PASSAGEIRO; 
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PROTETOR DE CARTER; 

SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO; 

TRAVAS ELETRICAS DIANTEIRA E TRASEIRA 

 

DEMAIS EQUIPAMENTES DE SEGURANÇA EXIGIDOS 

PELO CONTRAN. 

 

4. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 

 

4.1 O objeto da presente licitação deverá ser entregue com todos os itens contidos nas 

especificações deste termo, sem nenhum ônus para a Contratante, na Câmara Municipal de 

Goianésia, situada na Av. Mato Grosso, nº. 73, Setor Universitário, Goianésia – Goiás, no 

horário de expediente.  

4.2 O prazo máximo de entrega do veículo será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 

homologação. 

4.3 Não será admitida outra forma de entrega que não seja a pactuada. 

 

5. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 

 

5.1 O veículo será recebido: 

5.1.1 Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

especificações constantes do Edital e da Proposta por um período de 05 (cinco) dias. 

5.1.2 Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do 

Edital e da Proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 10 (dez) dias, do 

recebimento provisório. 

 

6. AVALIAÇÃO DE CUSTO: 

 

6.1 O valor estimado de mercado sendo no intervalo de R$ ____ (____) a ____ (____) ou com 

preço inferior ao menor. 
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7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1 A contratada obriga-se a:  

7.1.1 Efetuar a entrega do veículo em perfeitas condições, no prazo legal e local indicado pela 

Câmara, em estrita observância das especificações, do Edital e da proposta, acompanhado 

da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante e 

modelo;  

7.1.2 Atender prontamente a quaisquer exigências da Câmara, inerentes ao objeto da presente 

licitação; 

7.1.3 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratadas qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 

condições autorizadas no Termo de Referência; 

7.1.4 Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 

quaisquer outras que incidam ou venham a incidir no fornecimento. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

8.1 A contratante obriga-se a:  

8.1.1 Receber provisoriamente o veículo, disponibilizando local, data e horário;  

8.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do veículo recebido 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo;  

8.1.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

8.1.4 Efetuar o pagamento em até 30 dias após o trâmite legal da entrega do veículo e 

documentos; 

8.1.5 Notificar, por escrito, a Contratada sobre quaisquer irregularidades encontradas no 

fornecimento;  

8.1.6 Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada. 
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8.1.7 Comunicar a empresa contratada, quando da apresentação de defeitos em materiais 

fornecidos, para a sua devida substituição. 

 

9. DO PAGAMENTO 

 

9.1 O pagamento será efetuado nos seguintes prazos: 

9.3.1 Até o 30° dia útil contato do recebimento do veículo; 

9.2 O pagamento será creditado em nome do CONTRATADO (A), mediante ordem bancária 

em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento, uma 

vez satisfeitas às condições estabelecidas no Edital. 

9.3 O pagamento fica condicionado à prova de regularidade da contratada ou contratado. 

 

10. CONTROLE E EXECUÇÃO 

 

10.1 A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao 

qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do fornecimento.  

 

10.2 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle do fornecimento.  

 

10.3 A fiscalização de que se trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica e corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 

8.666 de 1993. 

 

11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

10.1  A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 

contratação são as previstas no Edital e no Art. 87, da Lei Nº 8.666/1993. 
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12. DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA 

 

12.1. As despesas decorrentes desta aquisição correrão à conta dos recursos consignados no 

Orçamento da Câmara Municipal de Goianésia, com a seguinte dotação:  

01.0101.01.031.2009.4101.449052 (100). 

 

 

 

 

 

 

ORIVALDO JOSÉ DE JESUS 

Diretor Administrativo 
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ANEXO II 

 

CONVITE N° 001/2017 

PROCESSO N° 2017000493 

TIPO: MENOR PREÇO 
 

 

MODELO SUGERIDO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PROPOSTA DE PREÇO 

 

Apresentamos nossa proposta para a ____________, objeto do processo licitatório Convite 

__/2017, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 

Nome da empresa:  

CNPJ :  

Endereço:   

Fones:  Fax:  

Representante Legal:  

Carteira de identidade:  CPF:  

E-mail:  

Nome do banco, agência e número da conta bancária:  

 

2. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS LICITADOS: 

ITEM QTD UNIDADE DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

001 **** ******* *********** ********* 
*******

* 

 

3. VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

3.1 A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura da Carta 

Convite.  

 

4. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: 

 

4.1 De acordo com o especificado no Termo de Referência, Anexo I do Edital. 
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DECLARAMOS, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas 

da Lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações 

pertinentes ao Edital, bem como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas 

incidam sobre a presente licitação. Declaramos ainda, que nos preços cotados já estão 

incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sócias, 

obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com 

transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento. 

 

___________________, __ de _______________ de ____. 

 

 

 

________________ 

RG: 

CPF: 

 


