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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2018 
CONVITE Nº 09/2018 
EDITAL Nº 028/2018 
REGIME DE CONTRATAÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO  
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DE INÍCIO: 07 de maio de 2018 
DATA DE ENCERRAMENTO: 15 de maio de 2018 

 
 

1.- PREÂMBULO 
 
1.1.- A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ, com sede à Av. Rodolfo Baldi nº 

817, CEP. 15.880-000, na cidade de Tabapuã - SP, inscrita no CNPJ. sob o nº 45.128.816/0001-
33, CONVIDA essa conceituada empresa para participar do presente certame licitatório, na 
modalidade de CONVITE, do tipo MENOR PREÇO, o qual será processado e julgado em 
consonância com a Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores e sob as condições 
constantes do presente instrumento. 

 
1.2.- Para o recebimento do envelope PROPOSTA, fica determinado o dia 15 de maio 

de 2018, até às 13:30 horas, os quais deverão ser entregues na Divisão de Licitações do Paço 
Municipal, no endereço acima mencionado. 

 
1.3.- A abertura do envelope PROPOSTA ocorrerá às 13:45 horas, no Setor de 

Licitações e Contratos do mesmo endereço e no mesmo dia mencionado no item 1.1. 
 
 
2. DO OBJETO 
 

2.1.- Constitui objeto da presente licitação a aquisição de pneus para a utilização 
em veículos da frota da Prefeitura de Tabapuã/SP, conforme quantitativos e especificações 
constantes do Anexo I – Termo de Referência. 

 

2.2.- Integram o presente Convite, os seguintes anexos: 
Anexo I – Termo de Referência  
Anexo II -  Modelo de Proposta Comercial 
Anexo III - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo a Habilitação; 
Anexo IV - Modelo de Declaração de Não Empregar Menor. 

Anexo V – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
Anexo VI – Minuta de Contrato  
Anexo VII - Termo de Ciência e de Notificação  
 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.- Além das empresas convidadas pela Administração, poderão participar do 

presente, empresas interessadas, cadastradas ou não na correspondente especialidade em 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que manifestem interesse com 
antecedência de até 24 horas antes do prazo previsto para entrega das propostas.  

 
3.1.1.- Fica dispensada, na forma do art. 32, § 1º da Lei nº 8.666/93 e suas 
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alterações posteriores, a apresentação dos documentos de que trata os art. 28 a 31 da 
mesma norma. 

 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

4.1. Se a participante for empresa de pequeno porte ou microempresa, deverá 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição, conforme estabelece a Lei Complementar nº. 123/2006. 

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa. 

b) A não regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do Art. 44, da 
LC nº. 123/2006 implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no Art. 81 da Lei Federal nº. 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. 

4.2. Na licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

4.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% 
(dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.  

4.3. Para efeito do disposto no Art. 44 da LC nº. 123/2006, ocorrendo o empate, 
proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
na forma do inciso I do caput do Art. 44, da LC nº. 123/2006 serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do Art. 44 da LC 
nº. 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º 
do Art. 44 da LC nº. 123/2006 será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

d) Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 
nº. 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame. 

e) O disposto no Art. 44 da LC nº. 123/2006, somente se aplicará quando a melhor 
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
 

5. DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DO ENVELOPE 
 
5.1.- O envelope com a proposta financeira deverá ser lacrado e rubricado, 
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contendo na sua parte externa a seguinte descrição: 
 
ENVELOPE – PROPOSTA FINANCEIRA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ SP 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2018 
CONVITE Nº 09/2018 
ABERTURA: 15 de maio de 2018 – 13:45 HORAS 
PROPONENTE:________________________(Nome do Licitante) 
6. ENVELOPE PROPOSTA 
 
6.1.- O envelope proposta deverá conter: 
6.1.1- A proposta propriamente dita, deverá ser apresentada mediante o preenchimento 

do Anexo II – Modelo de Proposta Comercial, ou datilografada ou digitada e impressa 
contendo as mesmas informações, redigida em português de forma clara e detalhada, sem 
emendas ou rasuras, identificada e assinada em seu final pelo representante legal da 
proponente e rubricada nas demais folhas, que conterá: 

6.1.1.1.- razão social, endereço completo, numero do CNPJ, inscrição estadual ou 
Municipal; 

6.1.1.2.- número do convite e do processo;  

6.1.1.3.- apresentar a descrição detalhada do objeto do CONVITE, em conformidade 
com as especificações contidas no ANEXO I, a descrição deve ser firme e precisa, sem 
alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um 
resultado por item, devendo inclusive ser mencionada a marca do produto cotado;  

6.1.1.4.- preço unitário do objeto licitado, por item, expresso em moeda corrente 
nacional.  

Nota 1: nos preços propostos estarão previstos, além do lucro, todos os custos 
diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do CONVITE, envolvendo, 
entre outras despesas, tributos de qualquer natureza, frete, embalagem etc. 

6.1.1.5.- prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data de sua apresentação;  

6.1.1.6.- Prazo de Pagamento: em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota 
fiscal, devidamente atestada pela unidade competente; 

6.1.1.7.- local, data, assinatura e identificação do signatário. 

 
6.1.2.- Deverá a proposta ainda, estar acompanhada dos seguintes anexos e 

documento: 
- Anexo III - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo a 

Habilitação; 
- Anexo IV - Modelo de Declaração de Não Empregar Menor. 

- Anexo V – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte. 

- CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL E POSTERIORES ALTERAÇÕES, SE 
HOUVER, OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA; 

 
 
7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 
 
7.1.- O presente convite será processado e julgado de acordo com o procedimento 

estabelecido no art. 43 da Lei 8.666/93 com suas alterações posteriores. 
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7.1.1.- No dia, local e hora designados no preâmbulo, na presença dos licitantes ou de 
seus representantes legais que comparecerem ao ato, a comissão iniciará os trabalhos, 
examinando os envelopes proposta, os quais serão rubricados pelos seus membros e 
representantes presentes, procedendo-se a seguir à sua abertura. 

7.1.2.- Após abertos os envelopes, as propostas serão tidas como imutáveis e 
acabadas, não sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou 
omissões. 

7.1.3.- As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros e representantes 
dos licitantes presentes, procedendo-se à leitura das mesmas. 

7.1.3.1.- As propostas que apresentarem erros de cálculo serão corrigidas 
automaticamente pela comissão. 

7.1.3.2.- Desta fase será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos 
membros da comissão e representantes presentes, constando da mesma toda e qualquer 
declaração. 

7.1.4.- Se ocorrer a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não puder ser 
realizada no mesmo dia, o resultado será publicado em jornal de circulação local regional, e, 
inclusive no quadro de edital da Administração, para conhecimento dos interessados. 

 
7.2.- Critérios de julgamento 
 
7.2.1.- Desclassificação: 
 
7.2.1.1.- serão desclassificadas as propostas que: 
a)- não obedecerem às condições estabelecidas no convite; 
b)- apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis ou excessivos; 
7.2.1.2.- Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar 

aos licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis, para reapresentação de outras escoimadas das 
causas que ensejaram a desclassificação. 

 
7.2.2.- Classificação 
 
7.2.2.1.- As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela comissão, que 

fará a classificação por preço unitário, levando-se em conta exclusivamente o MENOR PREÇO. 
a)- a classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos; 
b)- no caso de empate, ocorrerá, para fins de desempate, sorteio, no mesmo dia e 

horário, com a presença dos membros da comissão e dos licitantes presentes. 
 
7.3.- Adjudicação e homologação 
 
7.3.1.- A Comissão fará a adjudicação à primeira classificada. 
 
7.3.1.1.- Adjudicado o objeto, a comissão, após decorrido o prazo de interposição de 

recurso ou julgado o mesmo, submeterá os autos à autoridade competente para deliberação 
quanto a homologação da adjudicação. 

 
8 - Do local da entrega 

 
              8.1. Os objetos deverão ser entregues no Pátio da Prefeitura Municipal de Tabapuã, 
localizado na Rua Valdemiro Nazário Ferreira, nº 1657, Parque Industrial, na cidade de 
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Tabapuã/SP, de acordo com a quantidade solicitada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
após a emissão da ordem de entrega. 

 
 
9. PRAZO DE CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO 

CONTRATO OU RETIRADA DO DOCUMENTO EQUIVALENTE. 
 
9.1.- Do prazo de Contratação: 
 
9.1.1- A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante termo de 

contrato, terá início na data de assinatura do aludido instrumento e vigorará por um período de 
12 (doze) meses.  

 
9.1.2.- O prazo contratual, obedecidas as normas legais e regulamentares, poderá ser 

prorrogado na hipótese de alteração do cronograma de entregas, atendidas a conveniência e a 
oportunidade administrativas. 

 
9.2.- Da assinatura do contrato ou retirada do documento equivalente: 
 
9.2.1.- O proponente vencedor deverá assinar o instrumento contratual no prazo de 05 

(cinco) dias consecutivos, a partir do comunicado expedido pela Administração. 
9.2.2.- Nos termos do § 2º do art. 64 da Lei 8.666/93, poderá a Administração, quando o 

convocado se recusar a assinar o contrato ou retirar o documento equivalente, no prazo 
estabelecido, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 
igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços ou 
revogar a licitação, independentemente da cominação estabelecida pelo art. 81 da legislação 
citada.  

9.3.- No ato da assinatura do instrumento contratual ou da retirada do documento 
equivalente, a empresa deverá apresentar a seguinte documentação de habilitação de 
regularidade fiscal:  

9.3.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  CNPJ  do 
Ministério da Fazenda, comprovando situação ativa, sendo aceito documento extraído via 
Internet;  

 
9.3.2- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
licitado;  

 
9.3.3- Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos 

de Negativa relativas a tributos federais e à Dívida Ativa da União, com prazo de validade em 
vigor;  

 
9.3.4- Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual da sede da 

licitante, expedida pelo órgão competente e com prazo de validade em vigor;  
 
9.3.5- Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal da sede da 

licitante, quanto aos tributos mobiliários, expedida pelo órgão competente e com prazo de 
validade em vigor;  
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9.3.6- Certidão de regularidade de débito para com a Seguridade Social, para a 
finalidade de licitação e contratação com o Poder Público, com prazo de validade em vigor;  

9.3.6.1- A empresa licitante apresentando a Prova de Regularidade Fiscal para com a 
Fazenda Federal, subitem “8.3.3”, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 
02/10/2014, fica dispensada da apresentação de Prova de regularidade relativa à Seguridade 
Social, exigência do subitem “8.3.6”;  

 
9.3.7- Certificado de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), com prazo de validade em vigor.  
 
9.3.8- Prova de regularidade perante à Justiça do Trabalho mediante a apresentação da 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) . 
 
9.3.9 – Cópia do CPF. e do RG. do responsável ou representante legal. 
 
9.4.- O descumprimento do disposto nos subitens 8.3.1. ao 8.3.9 implicará no 

impedimento em assinar o termo contratual ou na retirada do documento equivalente, sujeitando-
se a empresa às penalidades previstas neste Edital. 
 
 

10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA FONTE DE RECURSOS 
 
10.1.- O pagamento será efetuado mensalmente pelo Setor de Tesouraria pertencente 

à Administração, em até 30 (trinta) dias a contar do encerramento do mês, e do atestado de 
recebimento dos serviços com base na entrega do documento fiscal, comprovando a liquidação 
da despesa. 

 
10.2.- As despesas objeto da presente licitação estimada em R$ 78.128,00 (setenta e 

oito mil, cento e vinte e oito reais), onerará os recursos orçamentários e financeiros, a saber: 
 
Órgão: 02 – Poder Executivo 
Unidades Orçamentárias e Detalhamento das Classificações: 
02.06 – Divisão de Educação Básica 
Funcional Programática: 12.361.0006.2016 – Manutenção do Transporte Escolar 

Educação Básica – Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo - Fichas de 
Despesa n° 82, 83 e 84; 

 
02.11 – Fundo Municipal de Saúde  
Funcional Programática: 10.301.0012.2044 – Manutenção da Atenção Básica à Saúde 

– Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo - Ficha de Despesa n° 251; 
 
02.15 – Diretoria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
Funcional Programática: 15.452.0020.2060 – Manutenção dos Serviços Urbanos – 

Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo - Ficha de Despesa n° 395. 
 

               9.3.- Os recursos financeiros serão oriundos da Fonte de Recurso 01 – Tesouro 
Municipal. Fonte de Recurso 02 – Transferências e Convênios Estaduais Vinculados - Fonte de 
Recurso 05 – Transferências e Convênios Federais Vinculados. 
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11. SANÇÕES 
 
11.1.- Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor do contrato, não aplicando-se a mesma, à empresa remanescente, em virtude da 
não aceitação da primeira convocada. 

 
11.2.- Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a contratada fica 

sujeita às seguintes penalidades: 
11.2.1.- Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação: 
11.2.1.1- até 05 (cinco) dias, multa de 1% (dois por cento), sobre o valor da obrigação, 

por dia de atraso; 
11.2.1.2.- superior a 05 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento), sobre o valor da 

obrigação, por dia de atraso; 
11.2.2.- Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 10% (dez por cento) 

calculada sobre o valor do objeto não entregue. 
 
 
12. RECURSOS 
 
12.1.- Somente serão aceitos os recursos previstos na Lei 8.666/93, os quais deverão 

ser protocolados no prazo legal, no local indicado no preâmbulo deste convite, dirigido ao 
Presidente da Comissão de Licitação. 

 
 
13. DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 
 
13.1.- Este convite será afixado para conhecimento público e consulta dos interessados 

no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Tabapuã. 
 
13.2.- Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos junto à Secretaria Administrativa da 

Prefeitura ou através da Comissão de Licitação, no endereço e horário mencionados no 
preâmbulo deste convite, até o último dia previsto para entrega dos envelopes proposta. 

 

                 Prefeitura Municipal de Tabapuã, 07 de maio de 2018. 
 

 
MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO   

Prefeita Municipal 
 
 

Publicado por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Tabapuã, no período 
de 07/05/2018 a 15/05/2018. 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 
 

OBJETO: Aquisição de pneus para a utilização em veículos da frota da Prefeitura de Tabapuã/SP, para 
um período de 12(doze) meses, conforme quantitativos e especificações constantes abaixo: 
  

ITEM PRODUTO QDE. 
REQUIS. 

UNIDADE VL. 
UNITÁRIO 

VL. 
TOTAL 

MARCA 

1 PNEU 275 / 80R22,5 RADIAL 
LISO 

16 PÇ 
 

  

2 PNEU 295 / 80R22,5 RADIAL 
LISO 

10 PÇ 
 

  

3 PNEU 215 / 75R17,5 RADIAL 
LISO 

22 PÇ 
 

  

4 PNEU 205 / 70R15 RADIAL 
LISO 

4 PÇ 
 

  

5 PNEU 225 / 75R16  RADIAL 
LISO 

2 PÇ 
 

  

6 PNEU 205 / 75R16 RADIAL 
LISO 

2 PÇ 
 

  

7 PNEU 175 / 70R14 RADIAL 
LISO 

10 PÇ 
 

  

8 PNEU 175 / 70R13 RADIAL 
LISO 

10 PÇ 
 

  

09 PNEU 1.000X20 
CONVENCIONAL LISO 

4 PÇ 
 

  

10 PNEU 750X16 
CONVENCIONAL LISO 

6 PÇ 
 

  

11 PNEU 750X16 
CONVENCIONAL 
BORRACHUDO 

4 PÇ 

 

  

12 PNEU 185R14 RADIAL LISO 16 PÇ 
 

  

 
 
PRAZO DE ENTREGA DOS PNEUS: 

O prazo de entrega dos pneus após a requisição pelo Setor Competente será de até 
05(cinco) dias úteis a contar do recebimento da respectiva ordem de entrega. 
 
 
LOCAL DE ENTREGA: 

Os pneus deverão ser entregues no Pátio da Prefeitura Municipal de Tabapuã, localizado 
na Rua Valdemiro Nazário Ferreira, nº 1657, Parque Industrial, na cidade de Tabapuã/SP. 
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OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
A empresa CONTRATADA responderá civil e criminalmente por todos os danos que 

venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para o Município Contratante e/ou para 
terceiros, devendo entregar os objetos desta pesquisa de preços de acordo com os termos 
pactuados, em estrita obediência à legislação vigente. 

Fica a CONTRATADA responsável por todos os custos diretos e indiretos relativos à 
entrega do bem objeto deste contrato, inclusive despesas com materiais, transportes, fretes, mão-
de-obra, remunerações, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
securitários e tributários, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes, ou que venham a ser 
devidos em razão da avença. 

 

 

 

 
Tabapuã/SP, 16 de abril de 2018. 

 
NILTON MEIRELI 

Diretor Administrativo 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL  

 

OBJETO: Aquisição de pneus para a utilização em veículos da frota da Prefeitura de 
Tabapuã/SP. 
 
ITEM PRODUTO QDE. 

REQUIS. 
UNIDADE VL. 

UNITÁRIO 
VL. 

TOTAL 
MARCA 

1 PNEU 275 / 80R22,5 RADIAL LISO 16 PÇ 
 

0,00  

2 PNEU 295 / 80R22,5 RADIAL LISO 10 PÇ 
 

0,00  

3 PNEU 215 / 75R17,5 RADIAL LISO 22 PÇ 
 

0,00  

4 PNEU 205 / 70R15 RADIAL LISO 4 PÇ 
 

0,00  

5 PNEU 225 / 75R16  RADIAL LISO 2 PÇ 
 

0,00  

6 PNEU 205 / 75R16 RADIAL LISO 2 PÇ 
 

0,00  

7 PNEU 175 / 70R14 RADIAL LISO 10 PÇ 
 

0,00  

8 PNEU 175 / 70R13 RADIAL LISO 10 PÇ 
 

0,00  

9 PNEU 1.000X20 CONVENCIONAL 
LISO 

4 PÇ 
 

0,00  

10 PNEU 750X16 CONVENCIONAL LISO 6 PÇ 
 

0,00  

11 PNEU 750X16 CONVENCIONAL  4 PÇ 
 

0,00  

12 PNEU 185R14 RADIAL LISO 16 PÇ 
 

0,00  

 
 

VALOR GLOBAL TOTAL (Somatória dos itens 01 a 12) R$ 

VALOR POR EXTENSO: 

 

PRAZO DE ENTREGA: 

 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:   

 
 
DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PRESENTE LICITAÇÃO, 
MODALIDADE CONVITE Nº 09/2018, E QUE ACEITAMOS AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 
 
Local / Data: 
 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura do Responsável / Representante Legal da Empresa 

Identificação do Responsável 
Identificação da Empresa 
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ANEXO III 
 (MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO) 

 
 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
 
À Prefeitura Municipal de Tabapuã  
Ref. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2018 
CONVITE Nº 09/2018 
REGIME DE CONTRATAÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DE INÍCIO: 07 de maio de 2018. 
DATA DE ENCERRAMENTO: 15 de maio de 2018 
 
 
OBJETO: Aquisição de pneus para a utilização em veículos da frota da Prefeitura de 
Tabapuã/SP, conforme discriminados do Anexo I – Termo de Referência e Modelo de Proposta 
Comercial. 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

[Nome da empresa], com sede na [endereço completo], inscrita no CNPJ sob 
o nº [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da 
Carteira de Identidade RG nº [xxxx], e do CPF nº [xxxx], DECLARA que inexiste qualquer fato 
impeditivo à sua contratação, que não foi declarada suspensa nem inidônea para contratar com 
o Poder Público de qualquer esfera e que se compromete a comunicar a ocorrência de qualquer 
fato que altere essa situação, que venha a ser conhecido após o encerramento da licitação. 

 
Por ser verdade, assina a presente para que surta os efeitos legais. 
 
Local/Data... 
 
 
............................................................................... 
Nome 
CPF 
RG 
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ANEXO IV 
 (MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR) 

 
 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
 
À Prefeitura Municipal de Tabapuã  
Ref. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2018 
CONVITE Nº 09/2018 
REGIME DE CONTRATAÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DE INÍCIO: 07 de maio de 2018. 
DATA DE ENCERRAMENTO: 15 de maio de 2018 
 
 
OBJETO: Aquisição de pneus para a utilização em veículos da frota da Prefeitura de 
Tabapuã/SP, conforme discriminados do Anexo I. 
 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
 
 

[Nome da empresa], com sede na [endereço completo], inscrita no CNPJ sob o nº 
[xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira 
de Identidade RG nº [xxxx], e do CPF nº [xxxx], DECLARA, para fins de participação no 
mencionado certame, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da 
Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 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. 

 
Por ser verdade, assina a presente para que surta os efeitos legais. 
 
Local/Data... 
 
 
............................................................................... 
Nome 
CPF 
RG 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 (IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
 
À Prefeitura Municipal de Tabapuã  
Ref. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2018 
CONVITE Nº 09/2018 
REGIME DE CONTRATAÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DE INÍCIO: 07 de maio de 2018. 
DATA DE ENCERRAMENTO: 15 de maio de 2018 
 
 
OBJETO: Aquisição de pneus para a utilização em veículos da frota da Prefeitura de 
Tabapuã/SP, conforme discriminados do Anexo I – Termo de Referência 
 
 

 
 
[Nome da empresa], com sede na [endereço completo], inscrita no CNPJ sob o nº [xxxx], neste 
ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade 
RG nº [xxxx], e do CPF nº [xxxx],DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente 
instituídos por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º 
da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
 
Local e data 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Nome: 
Função na Empresa: 
RG: 
CPF: 
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ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO 
 
TERMO DE CONTRATO N° _____/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
TABAPUÃ E A EMPRESA _______________, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE PNEUS. 
 
Através do presente instrumento de contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE TABAPUÃ, situada 
na Av. Rodolfo Baldi, nº 817, Centro, CEP: 15.880-000, na cidade de Tabapuã, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 45.128.816/0001-33, doravante denominada simplesmente 
CONTRATANTE, neste ato representada por sua(seu) prefeita(o) __________________, RG n.º 
___________ e CPF nº ____________e, de outro, a empresa _________________, com sede 
na Rua ___________________ , inscrita no CNPJ/MF sob n.º _____________, doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por sua(seu) (nome, função, 
RG, CPF, do representante legal da empresa), de acordo com o que consta do Processo n° 
034/2017, relativo ao CONVITE N.º 09/2018, têm entre si justo e acertado este instrumento 
contratual, que se regerá pelas CLÁUSULAS seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
1.1. O objeto deste contrato é a aquisição de pneus para veículos da Prefeitura de Tabapuã/SP, 
conforme descrições constantes no Anexo I, do Edital do Processo Licitatório nº 039/2018, na 
modalidade Convite nº 09/2018. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 
2.1. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da aquisição, bem como para 
definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este 
CONTRATO os documentos do EDITAL DE CONVITE N.º 09/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABAPUÃ, constantes do Processo n.º 039/2018, e, em especial, a Proposta de Preços e os 
Documentos de Habilitação do contratado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
3.1. Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por 
verbas, constantes do orçamento vigente: 

 
Órgão: 02 – Poder Executivo 
Unidades Orçamentárias e Detalhamento das Classificações: 
02.06 – Divisão de Educação Básica 
Funcional Programática: 12.361.0006.2016 – Manutenção do Transporte Escolar 

Educação Básica – Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo - Fichas de 
Despesa n° 82, 83 e 84; 

 
02.11 – Fundo Municipal de Saúde  
Funcional Programática: 10.301.0012.2044 – Manutenção da Atenção Básica à Saúde 

– Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo - Ficha de Despesa n° 251; 
 
02.15 – Diretoria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
Funcional Programática: 15.452.0020.2060 – Manutenção dos Serviços Urbanos – 

Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo - Ficha de Despesa n° 395. 
 

              3.2.- Os recursos financeiros serão oriundos da Fonte de Recurso 01 – Tesouro 
Municipal. Fonte de Recurso 02 – Transferências e Convênios Estaduais Vinculados - Fonte de 
Recurso 05 – Transferências e Convênios Federais Vinculados. 
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CLÁUSULA QUARTA DA VALIDADE DO CONTRATO 
4.1 O prazo previsto do presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da 
data de sua assinatura, ocorrendo seu termino em xx de xxxx de 20xx. 
 
4.2 O prazo contratual, obedecidas as normas legais e regulamentares, poderá ser prorrogado 
na hipótese de alteração do cronograma de entregas, atendidas a conveniência e a oportunidade 
administrativas. 
 
CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.1. Os valores unitários referentes ao fornecimento dos produtos, serão os estipulados na 
proposta apresentada pela CONTRATADA, acostada ao Convite nº 09/2018 - Processo nº 
039/2018, vencedora dos itens nºs ....................., no valor total de R$ ................... 
(............................................). 
5.2. O pagamento será efetuado imediatamente após a entrega do objeto do presente contrato, 
acompanhado do respectivo recebimento definitivo, bem como certidão de regularidade junto ao 
FGTS e certidão negativa de INSS e da respectiva nota fiscal, que será emitida, contendo na 
mesma os seguintes dizeres: a) Convite nº 09/2017 - b) Processo nº 034/2017. 
5.3. Em caso de irregularidade(s) no(s) item(ns) do(s) objeto(s) entregue(s) e/ou na 
documentação fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) 
regularização(ões). 
5.4. O preço inicialmente cotado é fixo e irreajustável, podendo, para manter o equilíbrio 
contratual, ser objeto revisão, de ofício ou a pedido, caso haja motivo relevante, tal como 
variação substancial do custo de aquisição do produto, junto ao distribuidor, devidamente 
justificado e demonstrado pela Contratada. 
5.5. Somente haverá revisão de valor quando o reajuste for notório e de amplo conhecimento da 
sociedade, não se enquadrando nesta hipótese simples mudança de marca ou de distribuidora 
por parte da Contratada. 
5.6. O reajuste não servirá, em hipótese alguma para ampliação de margem de lucro. 
5.7. O reajustamento apenas será efetuado no caso da Contratada demonstrar através de Notas 
Fiscais do distribuidor o preço praticado anteriormente e o atual. 
5.8. No preço acima estipulado estão inclusas todas as despesas sobre o objeto contratado tais 
como: tributos, fretes, seguros, encargos sociais e demais encargos indispensáveis ao perfeito 
cumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento. 
5.9. A recomposição de preço não ficará adstrita a aumento devendo, o fornecedor repassar ao 
município as reduções que possivelmente venham ocorrer em seus respectivos percentuais.  
5.10. Tais recomposições poderão ser espontaneamente ofertadas pelo fornecedor ou 
requeridas pelo município. 
 
CLÁUSULA SEXTA - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
 
6.1. Os objetos deverão ser entregues no Pátio da Prefeitura Municipal de Tabapuã, localizado 
na Rua Valdemiro Nazário Ferreira, nº 1657, Parque Industrial, na cidade de Tabapuã/SP, de 
acordo com a quantidade solicitada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a emissão 
da ordem de entrega. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1. A CONTRATADA responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou 
indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para terceiros, devendo entregar 
os objetos deste contrato de acordo com os termos pactuados, em estrita obediência à 
legislação vigente. 
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7.2. Fica a CONTRATADA responsável por todos os custos diretos e indiretos relativos à entrega 
do bem objeto deste contrato, inclusive despesas com materiais, transportes, fretes, mão-de-
obra, remunerações, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
securitários e tributários, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes, ou que venham a 
ser devidos em razão da avença. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 
8.1. A CONTRATANTE obriga-se a empenhar, quando da contratação, os recursos 
orçamentários necessários ao pagamento, observadas as previsões estabelecidas, e pagar a(s) 
nota(s) fiscal(ais) emitida(s). 
 
 
CLÁUSULA NONA - PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E 
INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 
9.1. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a CONTRATADA às sanções, sem 
prejuízo das previstas no Edital de Convite nº 09/2018: 
a) Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada 24 (vinte 
e quatro) horas de atraso. 
b) Impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Tabapuã pelo período de até 5 
(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa física ou 
jurídica que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7º da Lei Federal n.º 10.520, de 
17/07/2002, publicada no DOU. de 18/07/2002. 
9.2. A aplicação da penalidade capitulada nos subitens anterior não impossibilitará a incidência 
das demais cominações legais contempladas na Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, publicada no DOU 
de 22/06/1993. 
9.3. Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, o contratado ficará 
sujeito, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração Pública e 
decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará com a correspondente diferença de preços 
verificada em nova contratação, na hipótese da(s) licitante(s) classificada(s) não aceitar(em) a 
contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO CONTRATUAL 
10.1 A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos dos artigos 
77 a 80 da Lei n.º 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem 
prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 da mesma Lei. 
10.2. Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá reter créditos e promover a cobrança 
judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de prejuízos que advierem do 
rompimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 
11.1. Será competente o Foro da Comarca de Tabapuã - SP, com renúncia expressa a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste contrato. 
 
E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas 
abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito, dando-se publicidade ao ato 
mediante publicação de seu resumo na Imprensa Oficial. 
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Prefeitura Municipal de Tabapuã, .........de..................de 2018. 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ 
CONTRATANTE 

Nome – Prefeita(o) Municipal 
 
 
 
 

EMPRESA 
CONTRATADA 

Nome do Representante – Cargo 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
NOME:                                                       NOME: 
 
CPF:                                                           CPF: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
Contrato nº _____/2017; Respaldo legal: Processo de Licitação nº 039/2018 – Modalidade Convite nº 
09/2018 Contratante: Prefeitura Municipal de Tabapuã-SP; CNPJ. nº 45.128.816/0001-33; 
Contratada: _________; CNPJ nº __________; Objeto: Aquisição de pneus para a utilização em 
veículos da frota da Prefeitura de Tabapuã/SP, conforme descrições constantes no Anexo I; Vigência: 
12 (doze) meses a contar da data de assinatura ocorrendo o término em ________; Valor Total R$ 
_______; Classificação dos recursos orçamentários: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo, nas 
respectivas classificações orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária do Exercício - Fonte de 
Recursos 01 – Tesouro Municipal; Data da assinatura: ____________. (NOME) – Prefeito(a) 
Municipal de Tabapuã.- PUBLIQUE-SE. 
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ANEXO - VII 
 
 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO ESTADO DE SÃO PAULO 
  
  
 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABAPUÃ  
CONTRATADO:  
CONTRATO N° (DE ORIGEM):  
OBJETO: 
 
ADVOGADO(S)/NºOAB: (*)___________________________________________ 
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: Tabapuã, xx de xxx de 2018 
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
Nome:  
Cargo:  
CPF nº               e   R.G. nº  
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 nº               e   R.G. nº  
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo: 
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. 
 

 
 


