PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPUÃ
RUA PEDRO LANZONI Nº 2.383 – CENTRO - TEL: (17) 3648-9020 - e-mail: licitacao@paranapua.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ -45.134.236/0001-59

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL OBJETIVANDO COMPRA DE FILTROS E
LUBRIFICANTES
PREÂMBULO
EDITAL n° 023/2017
PROCESSO n° 023/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017
DATA DA REALIZAÇÃO: 26 de junho de 2017.
HORÁRIO: a partir das 08h30min.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Paranapuã/SP
ENDEREÇO: Rua Pedro Lanzoni, nº 2383, centro.
PREGOEIRO: Michel Fabiano Faria.
Sergio Antonio Polarini, usando a competência, torna público que se acha aberta,
nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE nº 015/2017, Processo nº 023/2017, objetivando a aquisição de filtros e óleos
lubrificantes destinados a manutenção preventiva de veículos da frota municipal, que será
regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente,
no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com
alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
A sessão de processamento do Pregão será realizada na sede da Prefeitura Municipal de
Paranapuã/SP, a Rua Pedro Lanzoni, 2383, centro, iniciando-se no dia 26 de junho de
2017 às 08h30min e será conduzido pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio,
designado nos autos do processo em epígrafe.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e
anexos, que dele fazem parte integrante.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no
endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.
I - DO OBJETO
1 - A presente licitação tem por objeto a aquisição de filtros e óleos lubrificantes
destinados a manutenção preventiva de veículos da frota municipal deste município
conforme anexo I - Termo de Referência deste Edital.
II - DA PARTICIPAÇÃO
1. Poderão participar deste Pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências,
inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, nas Leis
Federais nº. 8.666/93 e 10.520/02.
2. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
suas propostas.
3. Não será admitida nesta licitação à participação de empresas:
3.1. Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução
ou em liquidação;
3.2. Que estejam cumprindo penalidades de suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com a Administração, no termos do art. 87, inc. III,
da Lei Federal 8.666/93;
3.3. Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos
termos do art. 87, inc. IV, da Lei Federal 8.666/93;
3.4. Impedidas de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios,
nos termos do art. 7º da Lei Federal 10.520/02;
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3.5. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si; ou, ainda, qualquer que seja sua forma de constituição; e
3.6. Que se enquadrem numa das situações previstas no art. 9º da Lei Federal 8.666/93.
4. A apresentação da proposta implica na plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, na declaração da inexistência de fato
impeditivo à sua participação e a obrigatoriedade de informar a ocorrência de fato
superveniente e na declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação,
conforme estabelece o art. 4º, inc. VII, da Lei Federal 10.520/02.
III - DO CREDENCIAMENTO
3.1 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de
tal investidura;
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, com
firma reconhecida, emitido pelo representante da empresa, da qual constem poderes
específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do
correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes
do mandante para a outorga.
3.2 O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial
de identificação que contenha foto.
3.3 Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
3.4 A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.
3.5 Não haverá credenciamento no caso de apresentação de Instrumento público de
procuração ou instrumento particular sem poderes específicos para formular ofertas e
lances de preços bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.
3.6. O credenciamento do licitante como microempresa (ME) ou empresa de
pequeno porte (EPP) somente será procedido pelo Pregoeiro se o interessado
comprovar tal situação jurídica através do seu instrumento constitutivo registrado na
respectiva Junta Comercial ou órgão competente, ou através da apresentação do
comprovante de enquadramento do licitante na condição de ME ou EPP mediante
declaração em instrumento próprio para essa finalidade no respectivo órgão de registro de
seus atos constitutivos ou ficha Cadastral Simplificada devidamente registrada no Registro
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme determina o
Art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, acompanhada de
declaração de que se enquadra como ME ou EPP devidamente assinada pelo seu
representante legal, conforme anexo III;
3.7. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa
de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as
consequências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo.
3.8. Para que a Microempresa e Empresa de Pequeno tenham tratamento diferenciado
previsto na lei Complementar 123/2006, a mesma deverá apresentar, além da
documentação comprobatória de enquadramento como "ME" ou "EPP", conforme item 3.6
deste edital, declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver
nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123/06, conforme anexo IV.
3.9. O representante poderá ser substituído por outro devidamente cadastrado.
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3.10. A não apresentação ou a não incorporação do documento de credenciamento não
inabilitará a licitante, mas impedira o representante de se manifestar e responder pela
empresa.
3.11. Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária
dentro do prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada
quando do início dos trabalhos, devendo estar ciente que estará renunciando a fase de
lance, de negociação e a interposição de recursos.
IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com
modelo estabelecido no Anexo II ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº.
1 e 2.
2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados,
separadamente, em dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte
externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:
Envelope nº. 1 - Proposta
Pregão Presencial nº. 015/2017
Processo nº. 023/2017
Envelope nº. 2 – Documentos para Habilitação
Pregão Presencial nº. 015/2017
Processo nº. 023/2017
3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas
numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada
e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a
procuração.
4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do
original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
b) número do processo e do Pregão;
c) descrição de forma clara e sucinta por lote proposto, do objeto da presente licitação,
devendo constar a marca dos produtos, seguindo fielmente as especificações
constantes no anexo I deste edital;
d) preço unitário e total, por lote, em moeda corrente nacional, em algarismo e por
extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo
financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do
lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: tributos de qualquer natureza e
todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da
presente licitação;
e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias;
2 – O preço para o fornecimento do objeto deste contrato, permanecerá fixo e
irreajustável e somente poderão ser reavaliados conforme o disposto no artigo 65, da Lei
nº 8666/93, desde que devidamente justificado e documentado;
3 – Na proposta deverá constar a assinatura do responsável legal da licitante ou seu
procurador, ou com aposição do nome e nº do CPF do mesmo.
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4 - Condições de pagamento: até 30 (trinta) dias após a data de emissão da nota fiscal
fatura e comprovação da entrega e montagem do produto;
5 - Número da agência e conta bancária do CNPJ da empresa.
6 - O licitante deverá apresentar proposta de todos os itens que compõe o lote deste
certame, sob pena de desclassificação;
7 - O licitante deverá apresentar uma proposta escrita, assim bem como um arquivo
digital da proposta devidamente preenchido com os dados completos da licitante. O
arquivo digital deverá ser solicitado ao Setor de Licitações do Município de Paranapuã/SP
através do e-mail licitacao@paranapua.sp.gov.br via telefone (17) 3648-9020 ramal 211
ou pessoalmente no Setor de Licitações situado na Rua Pedro Lanzoni, n° 2383, Centro,
Paranapuã/SP;
8 – A licitante poderá elaborar a proposta apenas do lote que lhe convier.
9 – Não serão aceitas propostas com exigência de pagamento antecipado ou sem a devida
entrega do produto e ainda não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não
se enquadrem nas especificações exigidas. Não se admitirá proposta que apresente preços
unitários simbólico, irrisórios ou de valor zero ou incompatível com os preços dos insumos
e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório
da licitação não estabeleça limites mínimos para os mesmos.
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir
relacionados os quais dizem respeito a:
1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por
ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.
1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 1.1 não
precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido
apresentados para o credenciamento neste Pregão.
1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
c) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais, expedida
no local do domicilio ou sede da licitante;
d) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de débito com a Fazenda Estadual
da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;
e) Prova de regularidade de Tributos Federais e Contribuições Sociais perante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à dívida
Ativa da União, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
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f) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de débito para com o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, com
redação dada pela Lei 12.440, de 07 de julho de 2011.
1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, relativa aos últimos
5 (cinco) anos, expedida pelo distribuidor judicial da sede da licitante, no máximo, 90
(noventa) dias antes da data fixada para o recebimento das propostas, se outro prazo não
estiver assinalado em lei ou no próprio documento.
b) Caso a licitante tenha estado em regime de Concordata ou Recuperação Judicial,
deverá apresentar, juntamente com a certidão positiva, prova de resolução judicial do
processo, emitida há menos de 60 (sessenta) dias da data prevista para entrega da
proposta, se outro prazo não estiver assinalado em lei ou no próprio documento.
1.4 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) Declaração de não possuir em seus quadros trabalhadores menores de dezoito anos
executando atividades em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho
aos menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos,
nos termos do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e do art. 27, V
da Lei nº 8.666/93 de acordo com o anexo V;
b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administração; de acordo com o anexo VI.
c) Declaração da licitante de que conhece o teor completo do Edital, ressalvando-se o
direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações
necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação, conforme
anexo VII.
2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
2.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até noventa dias imediatamente
anteriores à data de apresentação das propostas.
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame,
com duração mínima de dez minutos.
2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o
estabelecido no anexo I deste Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e
os documentos de habilitação.
2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o
credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes
no certame.
3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
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3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções
no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela;
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3
(três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.
4.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço unitário do item.
5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de
empate de preços.
5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição
completa da ordem de lances.
6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de no mínimo de
1% (um por cento) aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de
redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço unitário do item.
7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa
etapa declinar da formulação de lances.
8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para essa etapa, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as
selecionadas o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às
licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação,
observadas as seguintes regras:
8.1 - O pregoeiro convocará 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, para que apresente preço
inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão
do direito de preferência.
8.1.1 - A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas,
nas condições do subitem 8.1.
8.2 - Não havendo a 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 e empresas de pequeno porte, cujos
valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 8.1.
8.3 - Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o
subitem 8, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o
direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.
9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço.
10 - Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor
preço, decidindo motivadamente a respeito.
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10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante,
que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.
10.2 – Os valores por lote não poderá ser superior aos constantes no Anexo I deste Edital
sob pena de não aceitabilidade da proposta;
11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor.
12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre
a habilitação, inclusive mediante:
a) substituição e apresentação de documentos, ou
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
12.3 - Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não será
exigida comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos
documentos indicados no subitem 1.2, alíneas "a" a "e", do item VI deste Edital, ainda que
os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação.
12.3.1 - Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condições do
subitem 12.3 deste item VII deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de
decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
12.3.2 - A comprovação de que trata o subitem 12.3.1 deste item VII deverá ser efetuada
mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas
com efeitos de negativas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento
em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a
critério da Administração.
13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
14 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente 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 os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.
1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência
do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante
vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a
homologação.
3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
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4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o
procedimento.
5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
6 - A adjudicação será feita por item.
IX - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA
LICITAÇÃO.
1 - A entrega dos produtos deverá ser realizada em até 03 (três) dias úteis a partir da
requisição enviada à contratada dos respectivos pedidos dos produtos licitados, que será
feito de acordo com as necessidades do município durante o exercício de 2017;
2 – A requisição poderá ser feita via fax, e-mail ou outro meio idôneo.
3 - Os produtos serão fornecidos parceladamente e de acordo com a necessidade da
administração, em atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor de compras
deste município.
4 - As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação
expressa do número do contrato, do número desta licitação, do número do processo, a
identificação da Contratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas e horários e
endereço de entrega.
5 - As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a
comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e
correio eletrônico.
6 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros,
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da
própria aquisição dos produtos.
7 - Este certame terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro de
2017.
8 - Os produtos deverão ser entregues no pátio do almoxarifado da Prefeitura Municipal
de Paranapuã situado na Rua Pedro Lanzoni n° 2041, centro;
X - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
1 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação da Administração, no prazo máximo de vinte e quatro horas, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com
a indicação do Contratante, no prazo máximo de vinte e quatro horas, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
2 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, uma vez verificado o atendimento
integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento
Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.
XI - DA FORMA DE PAGAMENTO
1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota
fiscal/fatura constando o nº. do Contrato e da Modalidade de Licitação, à vista do
respectivo ateste de recebimento do objeto firmado pelo servidor responsável.
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2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e
seu vencimento ocorrerá em 45 (quarenta e cinco) dias após a data de sua apresentação
válida.
3 - O pagamento será feito na Tesouraria desta Prefeitura Municipal em horário normal de
expediente em dias úteis.
4 - Os preços dos produtos, objeto deste contrato, permanecerão fixos e irreajustáveis e
somente poderão ser reavaliados conforme o disposto no artigo 65, da Lei nº 8666/93,
desde que devidamente justificado e documentado.
XII - DA CONTRATAÇÃO
1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de
termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente Edital.
1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito
da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade
vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações,
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de
obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a
Adjudicatária será notificada para, no prazo de três dias úteis, comprovar a situação de
regularidade de que trata o subitem 1.1 deste item XII, mediante a apresentação das
certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não
se realizar.
2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da
convocação, comparecer a Prefeitura Municipal de Paranapuã/SP, para assinar o termo de
contrato.
3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
apresentar a situação regular de que trata o subitem 1.1 deste item XII, ou se recusar a
assinar o contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de
nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.
3.1- Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a cinco dias úteis, contados da
divulgação do aviso.
3.2 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de São
Paulo – DOE, DOU e jornal de circulação local.
4 - A contratação será celebrada com vigência durante o exercício de 2016, a partir da
data da assinatura do termo de contrato.
XIII - DO CRÉDITO
As despesas serão cobertas com recursos de dotação especificas do Orçamento Fiscal de
2017:
Órgão 02: Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 020101 – Gabinete e Dependências
Funcional Programática: 04.122.045.2.020– Manutenção das Ativ. Do Gabinete do Prefeito
Categoria Econômica: 3.3.90.30
FR: 1 C.A.: 110 0
Unidade Orçamentária: 020401 – Agricultura
Funcional Programática: 20.601.210.2.120 – Manutenção das Ativ. Da Casa da Agricultura
Categoria Econômica: 3.3.90.30
FR: 1 C.A.: 110 0
Unidade Orçamentária: 020502 – Transporte Escolar
Funcional Programática: 12.361.152.2.150 – Manutenção das Ativ. Do Transporte Escolar
Categoria Econômica: 3.3.90.30
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FR: 1 C.A.: 220 0
FR: 2 C.A.: 220 3
FR: 5 C.A.: 220 2
Unidade Orçamentária: 020503 – Transporte do Ensino Médio
Funcional Programática: 12.364.156.2.160 – Manut. do Transporte Médio Universitário
Categoria Econômica: 3.3.90.30
FR: 1 C.A.: 110 0
Unidade Orçamentária: 020701 – Fundo Municipal de Saúde
Funcional Programática: 10.301.120.2.210 - Manutenção das Ativ. Da Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.30
FR: 1 C.A.: 310 0
FR: 5 C.A.: 300 1
Unidade Orçamentária: 020801 – Obras e serviços municipais
Funcional Programática: 15.452.180.2.270 - Manutenção das Ativ. De obras e serv.
Urbanos
Categoria Econômica: 3.3.90.30
FR: 1 C.A.: 110 0
Unidade Orçamentária: 021101 – Conserv. Obras de Arte e Estradas Municipais
Funcional Programática: 26.782.260.2.320 - Manutenção das Ativ. De Estradas Municipais
Categoria Econômica: 3.3.90.30
FR: 2 C.A.: 130 2
Unidade Orçamentária: 021001 – Fundo Municipal de Assistência Social
Funcional Programática: 08.244.106.2.310 – Manutenção das Ativ. Da Assistência Social
Geral
Categoria Econômica: 3.3.90.30
FR: 1 C.A.: 110 0
Unidade Orçamentária: 020102 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente
Funcional Programática: 04.243.100.2.030 – Manutenção das Ativ. Do F.M.C.A
Categoria Econômica: 3.3.90.30
FR: 1 C.A.: 110 0
XIV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do
Estado de São Paulo pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos
previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
XV - DA GARANTIA CONTRATUAL
1 - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.
XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas
circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.
2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas
expressamente na própria ata.
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3- Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as
propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos licitantes
presentes que desejarem.
4 - O resultado do presente certame será divulgado no DOE, DOU e no jornal de
circulação regional e no site "www.paranapua.sp.gov.br".
5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados
no DOE, DOU e jornal de circulação regional e no site "www.paranapua.sp.gov.br".
6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à
disposição para retirada na Sede da Prefeitura Municipal, após a celebração do contrato.
7 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão.
7.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de
até 1 dia útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas.
7.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
8- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
9 - Integram o presente Edital, os Anexo I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII.
10 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de Jales.
Paranapuã/SP, 09 de junho de 2017.

Sergio Antonio Polarini
Prefeito Municipal
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
I - DO OBJETO
1 - A presente licitação tem por objeto a aquisição de filtros e óleos lubrificantes
destinados a manutenção preventiva de veículos da frota municipal deste município.
2 - JUSTIFICATIVA DA LICITAÇÃO:
1 - A presente contratação tem como justificativa a necessidade de manutenção
preventiva de veículos da frota municipal.
3 - DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA:
1 - A entrega dos produtos deverá ser realizada em até 03 (três) dias úteis a partir da
requisição enviada à contratada dos respectivos pedidos dos produtos licitados, que será
feito de acordo com as necessidades do município durante o exercício de 2017;
2 – A requisição poderá ser feita via fax, e-mail ou outro meio idôneo.
3 - Os produtos serão fornecidos parceladamente e de acordo com a necessidade da
administração, em atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor de compras
deste município.
4 - As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação
expressa do número do contrato, do número desta licitação, do número do processo, a
identificação da Contratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas e horários e
endereço de entrega.
5 - As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a
comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e
correio eletrônico.
6 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros,
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da
própria aquisição dos produtos.
7 - Este certame terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro de
2017.
8 - Os produtos deverão ser entregues no pátio do almoxarifado da Prefeitura Municipal
de Paranapuã situado na Rua Pedro Lanzoni n° 2041, centro;
4 – DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
1 - Os valores constantes por item na proposta não poderá ser superior aos constantes no
Planilha abaixo sob pena de desclassificação neste certame.

Gabinete do Prefeito e Departamentos
LOTE 01 - NISSAN SENTRA 20 SL CVT - 2014 – NISSAN (FYV-2797)
Marca
Qtd.
Preço unitário (R$)
Total (R$)
Filtro de óleo
7
25,33
177,31
Ft. de combustível
7
24,66
172,62
Ft. de ar motor
7
25,66
179,62
Ft. de ar cabine
7
26,00
182,00
Óleo do motor
28 LT
21,66
606,48
Óleo do cambio
1 LT
45,66
45,66
TOTAL
1.363,69
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
LOTE 02 - CHEV/SPIN 1.8L MT LT- 2014 – CHEVROLET (FSS-9547)
Marca
Qtd.
Preço unitário (R$)
Total (R$)
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Filtro de óleo

1
1
1
1
5 LT
1 LT

Ft. de combustível

Ft. de ar motor
Ft. de ar cabine
Óleo do motor
Óleo do cambio
TOTAL

21,50
22,16
25,33
26,00
21,66
45,66

21,50
22,16
25,33
26,00
108,30
45,66
248,95

Agricultura
LOTE 03 - TRATOR MASSEY FERGUSON 275 - 2000
Marca
Qtd.
Preço unitário (R$)
Total (R$)
Filtro de óleo
5
23,66
118,30
Filtro de diesel
5
20,66
103,30
Ft. de ar motor
5
40,33
201,65
Óleo do motor
40 LT
11,00
440,00
Óleo do cambio
1 LT
12,00
12,00
TOTAL
875,25
LOTE 04 - VW/KOMBI – 1992/92 – VOLKSWAGEN (BFY-2419)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
1
Ft. de combustível
1
21,50
21,50
Ft. de ar motor
1
33,66
33,66
Óleo do motor
3
14,00
42,00
Óleo do cambio
1
15,66
15,66
TOTAL
112,82
LOTE 05 - GOL 1.0 PLUS - 2001 – VOLKSWAGEN (CYR-0765)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
1
21,50
21,50
Ft. de combustível
1
22,16
22,16
Ft. de ar motor
1
22,83
22,83
Ft. de ar cabine
1
30,66
30,66
Óleo do motor
4
18,33
73,32
Óleo do cambio
1
16,33
16,33
TOTAL
186,80
LOTE 06 - CAMINHÃO FORD CARGO 1319 – 2014 - FORD (FZP-2196)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
1
170,66
170,66
Filtro de diesel
1
140,00
140,00
Ft. de ar motor
1
169,33
169,33
Ft. de ar cabine
1
30,33
30,33
Óleo do motor
18
11,66
209,88
Óleo do cambio
1
25,33
25,33
TOTAL
745,53
LOTE 07 - TRATOR NEW HOLLAND NEW 60 - 2008
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
1
49,00
49,00
Filtro de diesel
1
71,33
71,33
Ft. de ar motor
1
140,66
140,66
Óleo do motor
10
11,66
116,60
Óleo do cambio
1
14,33
14,33
TOTAL
391,92
LOTE 08 - TRATOR NEW HOLLAND NEW 75 - 2008
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
2
49,00
98,00
Filtro de diesel
2
71,33
142,66
Ft. de ar motor
2
140,66
281,32
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Óleo do motor
Óleo do cambio

20
1

11,66
14,33

TOTAL
LOTE 09 - TRATOR NEW HOLLAND NEW 7630 - 2008
Marca
Qtd.
Preço unitário
Filtro de óleo
3
49,00
Filtro de diesel
3
71,33
Ft. de ar motor
3
140,66
Óleo do motor
30
11,66
Óleo do cambio
1
14,33
TOTAL
LOTE 10 - TRATOR NEW HOLLAND NEW TL 75 - 2014
Marca
Qtd.
Preço unitário
Filtro de óleo
1
49,00
Filtro de diesel
1
71,33
Ft. de ar motor
1
140,66
Óleo do motor
10
11,66
Óleo do cambio
1
14,33
TOTAL
LOTE 11 - RETROESCAVADEIRA JCB (RETRO 2) - 2013
Marca
Qtd.
Preço unitário
Filtro de óleo
3
33,00
Filtro de diesel
3
101,33
Ft. de ar motor
3
268,66
Óleo do motor
30
12,00
Óleo do cambio
1
13,66
TOTAL
LOTE 12 - TRATOR VALTRA 850 C - 2014
Marca
Qtd.
Preço unitário
Filtro de óleo
3
40,33
Filtro de diesel
3
139,33
Ft. de ar motor
3
118,66
Óleo do motor
30
11,66
Óleo do cambio
1
13,33
TOTAL
LOTE 13 - TRATOR VALTRA 110 C – 2014
Marca
Qtd.
Preço unitário
Filtro de óleo
2
40,33
Filtro de diesel
2
139,33
Ft. de ar motor
2
132,00
Óleo do motor
20
12,00
Óleo do cambio
1
12,33
TOTAL

233,20
14,33
769,51
Total
147,00
213,99
421,98
349,98
14,33
1147,28
Total
49,00
71,33
140,66
116,60
14,33
391,92
Total
99,00
303,99
805,98
360,00
13,66
1582,63
Total
120,99
417,99
355,98
349,80
13,33
1258,09
Total
80,66
278,66
264,00
240,00
12,33
875,65

Transporte Escolar
LOTE 14 - VW/KOMBI 1998/98 – VOLKSWAGEN (BFY-2560)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
1
Ft. de combustível
1
21,50
21,50
Ft. de ar motor
1
33,66
33,66
Óleo do motor
3
14,00
42,00
Óleo do cambio
1
15,66
15,66
TOTAL
112,82
LOTE 15 - VW/KOMBI 1998/99 – VOLKSWAGEN (BFY-2564)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
1
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Ft. de combustível

1
1
3
1

21,50
33,66
14,00
15,66

21,50
Ft. de ar motor
33,66
Óleo do motor
42,00
Óleo do cambio
15,66
TOTAL
112,82
LOTE 16 - MICROÔNIBUS VOLKS/8.140 CV – 1994/95 – VOLKSWAGEN (BYD-3787)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
1
33,66
33,66
Filtro de diesel
1
20,66
20,66
Ft. de ar motor
1
60,33
60,33
Óleo do motor
8
12,00
96,00
Óleo do cambio
1
14,00
14,00
TOTAL
224,65
LOTE 17 - VW/KOMBI LOTAÇÃO 2002/02 – VOLKSWAGEN (CDV-2754)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
1
Filtro de diesel
1
21,50
21,50
Ft. de ar motor
1
33,66
33,66
Óleo do motor
3
14,00
42,00
Óleo do cambio
1
15,66
15,66
TOTAL
112,82
LOTE 18 - MICROÔNIBUS MBENZ/MPOLO – MERCEDES BENZ 2002/02 (CMW-0049)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
2
25,66
51,32
Filtro de diesel
2
179,33
358,66
Ft. de ar motor
2
109,33
218,66
Óleo do motor
20
12,00
240,00
Óleo do cambio
1
25,66
25,66
TOTAL
894,3
LOTE 19 - MICROÔNIBUS MARCO POLO – VOLARE 2005 (CMW-8754)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
1
70,66
70,66
Filtro de diesel
1
138,66
138,66
Ft. de ar motor
1
138,66
138,66
Óleo do motor
10
12,00
120,00
Óleo do cambio
1
26,00
26,00
TOTAL
493,98
LOTE 20 - ÔNIBUS – MERCEDES BENZ 2010 (DJL-2459)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
3
25,66
76,98
Filtro de diesel
3
178,00
534,00
Ft. de ar motor
3
108,66
325,98
Óleo do motor
30
12,00
360,00
Óleo do cambio
1
26,00
26,00
TOTAL
1322,96
LOTE 21 - ÔNIBUS – MERCEDES BENZ 2010 (DJL-2601)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
3
25,66
76,98
Filtro de diesel
3
178,00
534,00
Ft. de ar motor
3
116,66
349,98
Óleo do motor
30
12,00
360,00
Óleo do cambio
1
26,00
26,00
TOTAL
1346,96
LOTE 22 - ÔNIBUS MARCO POLO – VOLARE 2014 (EEF-8328)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
3
220,00
660,00
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Ft. de combustível

Ft. de ar motor
Óleo do motor
Óleo do cambio

3
3
36
1

220,66
121,33
12,00
25,66

661,98
363,99
432,00
25,66
2143,63

TOTAL
LOTE 23 - ÔNIBUS MARCO POLO – VOLARE 2014 (FQF-7196)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
1
220,00
220,00
Filtro de diesel
1
220,66
220,66
Ft. de ar motor
1
121,33
121,33
Óleo do motor
12
12,00
144,00
Óleo do cambio
1
25,66
25,66
TOTAL
731,65
LOTE 24 - ÔNIBUS VW/15. 190 EOD E. HD ORE – VOLKSWAGEN 15.190 – 2013/14
(FRO-8213)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
3
70,33
210,99
Filtro de diesel
3
238,00
714,00
Ft. de ar motor
3
170,33
510,99
Óleo do motor
45
14,66
659,70
Óleo do cambio
1
25,33
25,33
TOTAL
2121,01
Transporte do Ensino Médio e Superior
LOTE 25 - ÔNIBUS M.B./M.BENZ O 364 13R – 1985/85 (BYA-4397)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
3
25,66
76,98
Filtro de diesel
3
178,00
534,00
Ft. de ar motor
3
116,66
349,98
Óleo do motor
54
12,00
648,00
Óleo do cambio
1
26,00
26,00
TOTAL
1634,96
Fundo Municipal da Saúde
LOTE 26 - GM/CORSA GL 1997/97 – CHEVROLET (BRZ-9985)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
1
21,50
21,50
Ft. de combustivel
1
22,16
22,16
Ft. de ar motor
1
24,00
24,00
Ft. de ar cabine
1
24,00
24,00
Óleo do motor
4
23,66
94,64
Óleo do cambio
1
45,66
45,66
TOTAL
231,96
LOTE 27 - FORD/COURIER RONTAN 2004/04 – FORD (DBS-7001)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
1
21,66
21,66
Ft. de combustível
1
22,33
22,33
Ft. de ar motor
1
23,66
23,66
Óleo do motor
4
17,00
68,00
Óleo do cambio
1
45,66
45,66
TOTAL
181,31
LOTE 28 - FORD/FIESTA 1.6 FLEX – 2008/08 – FORD (DBS-7705)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
8
21,66
173,28
Ft. de combustível
8
22,33
178,64
Ft. de ar motor
8
26,33
210,64
Ft. de ar cabine
8
49,00
392,00
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Óleo do motor
Óleo do cambio

32
1

23,66
45,66

757,12
45,66
TOTAL
1757,34
LOTE 29 - CITROEN/JUMPER M33M 23S - 2013/14 – CITROEN (DBS-7710)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
10
40,00
400,00
Ft. de
10
80,00
800,00
combustível
Ft. de ar motor
10
80,33
803,30
Ft. de ar cabine
10
41,00
410,00
Óleo do motor
70
26,66
1.866,20
Óleo do cambio
1
45,66
45,66
TOTAL
4325,16
LOTE 30 - FIAT/DUCATO MINIBUS – 2010/11 – FIAT (DJL-0036)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
6
40,33
241,98
Filtro de diesel
6
80,00
480,00
Ft. de ar motor
6
79,66
477,96
Ft. de ar cabine
6
81,00
486,00
Óleo do motor
42
12,00
504,00
Óleo do cambio
1
45,66
45,66
TOTAL
2235,6
LOTE 31 - FIAT/DUCATO MC RONTAN – 2011/12 - FIAT (DJM-1601)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
6
40,00
240,00
Filtro de diesel
6
80,33
481,98
Ft. de ar motor
6
81,00
486,00
Ft. de ar cabine
6
53,33
319,98
Óleo do motor
42
22,00
924,00
Óleo do cambio
1
45,66
45,66
TOTAL
2497,62
LOTE 32 - FIAT/DUCATO MINIBUS – 2007/08 - FIAT (DJP-6113)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
4
40,33
161,32
Filtro de diesel
4
80,33
321,32
Ft. de ar motor
4
81,00
324,00
Ft. de ar cabine
4
53,66
214,64
Óleo do motor
28
12,00
336,00
Óleo do cambio
1
45,66
45,66
TOTAL
1402,94
LOTE 33 - SPRINT ROTAN 2013 – MERCEDES BENZ (DJP-9736)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
7
30,66
214,62
Filtro de diesel
7
239,33
1.675,31
Ft. de ar motor
7
111,33
779,31
Ft. de ar cabine
7
40,66
284,62
Óleo do motor
56
15,00
840,00
Óleo do cambio
1
15,66
15,66
TOTAL
3809,52
LOTE 34 - CITROEN/JUMPER AUTOM – 2014/14 – CITROEN (FPA-7635)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
9
40,33
362,97
Filtro de diesel
9
80,33
722,97
Ft. de ar motor
9
80,00
720,00
Ft. de ar cabine
9
53,66
482,94
Óleo do motor
63
12,00
756,00
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Óleo do cambio

1

45,66

45,66
TOTAL
3090,54
LOTE 35 - VW/SAVEIRO - 2014/15 – VOLKSWAGEN (FVR-9396)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
5
21,50
107,50
Filtro de diesel
5
22,16
110,80
Ft. de ar motor
5
30,33
151,65
Ft. de ar cabine
5
31,00
155,00
Óleo do motor
20
25,66
513,20
Óleo do cambio
1
45,66
45,66
TOTAL
1083,81
Obras e Serviços Municipais
LOTE 36 - FORD/VERONA 1.8 LX – 1994/94 – FORD (BLT-7330)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
1
21,33
21,33
Filtro de diesel
1
8,33
8,33
Ft. de ar motor
1
21,66
21,66
Óleo do motor
4
15,00
60,00
Óleo do cambio
1
16,33
16,33
TOTAL
127,65
LOTE 37 - CAMINHÃO FORD/CARGO 815 – 2004/04 – FORD CARGO 1317 (DBS-7702)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
1
40,66
40,66
Filtro de diesel
1
90,33
90,33
Ft. de ar motor
1
62,33
62,33
Ft. de ar cabine
Óleo do motor
15
12,00
180,00
Óleo do cambio
1
25,66
25,66
TOTAL
398,98
LOTE 38 - GM/PICK UP S10 2.4 RONTAN – 2004/04 – CHEVROLET (CMW-3524)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
1
21,50
21,50
Ft. de
1
25,33
25,33
combustível
Ft. de ar motor
1
50,66
50,66
Ft. de ar cabine
Óleo do motor
7
15,00
105,00
Óleo do cambio
1
25,66
25,66
TOTAL
228,15
LOTE 39 - ÔNIBUS SCANIA/SCANIA K112 33 S – 1985/85 - SCANIA (GLG-1287)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
1
30,66
30,66
Filtro de diesel
1
59,66
59,66
Ft. de ar motor
1
180,66
180,66
Óleo do motor
18
12,00
216,00
Óleo do cambio
1
15,66
15,66
TOTAL
502,64
LOTE 40 - CAMINHÃO IVECO/VERTIS 130V19 – 2013/14 (DBS-7713)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
1
70,66
70,66
Filtro de diesel
1
108,00
108,00
Ft. de ar motor
1
110,00
110,00
Óleo do motor
18
12,00
216,00
Óleo do cambio
1
15,66
15,66
TOTAL
520,32
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Assistência Social Geral
LOTE 41 - VW/GOL 1.0 GIV – 2012/13 – VOLKSWAGEN (DBS-7711)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
1
21,66
21,66
Ft. de
1
25,33
25,33
combustível
Ft. de ar motor
1
30,66
30,66
Ft. de ar cabine
1
31,33
31,33
Óleo do motor
4
25,00
100,00
Óleo do cambio
1
16,33
16,33
TOTAL
208,98
LOTE 42 - RENAULT/SANDERO AUTH 10 – 2016/16 – RENAULT (GBO-4953)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
2
25,66
51,32
Filtro de diesel
2
30,66
61,32
Ft. de ar motor
2
31,00
32,00
Ft. de ar cabine
2
31,33
62,66
Óleo do motor
8
19,00
152,00
Óleo do cambio
1
46,33
46,33
TOTAL
359,3
Conservação de Obras, Artes e Estradas Municipais
LOTE 43 - CAMINHÃO FORD/CARGO 1317 E – 2010/11 (DBS-7708)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
1
70,66
70,66
Ft. de combustível
1
138,66
138,66
Ft. de ar motor
1
138,66
138,66
Ft. de ar cabine
Óleo do motor
15
15,00
225,00
Óleo do cambio
1
26,33
26,33
TOTAL
599,31
LOTE 44 - CAMINHÃO INTERNACIONAL/4400P7 6X4 – 2014/14 (FQH-4501)
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
1
119,66
119,66
Filtro de diesel
1
200,33
200,33
Ft. de ar motor
1
460,66
460,66
Óleo do motor
15
12,00
180,00
Óleo do cambio
1
25,66
25,66
TOTAL
986,31
LOTE 45 - MOTONIVELADORA HW 2014 NIVE 2
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
1
170,66
170,66
Filtro de diesel
1
199,66
199,66
Ft. de ar motor
1
299,33
299,33
Ft. de ar cabine
1
71,33
71,33
Óleo do motor
20
12,00
240,00
Óleo do cambio
1
15,66
15,66
TOTAL
996,64
LOTE 46 - PÁ CARREGADEIRA 2009 - HYUNDAI
Marca
Qtd.
Preço unitário
Total
Filtro de óleo
5
170,66
853,30
Filtro de diesel
5
219,33
1.096,65
Ft. de ar motor
5
398,66
1.993,30
Óleo do motor
100
12,00
1.200,00
Óleo do cambio
1
15,66
15,66
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TOTAL
LOTE 47 - RETROESCAVADEIRA 2010 – NEW HOLLAND
Marca
Qtd.
Preço unitário
Filtro de óleo
4
33,66
Filtro de diesel
4
67,66
Ft. de ar motor
4
138,66
Óleo do motor
60
12,00
Óleo do cambio
1
16,33
TOTAL

5158,91
Total
134,64
270,64
554,64
720,00
16,33
1696,25
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A N E X O II
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)
A
Prefeitura Municipal de Paranapuã/SP
Rua Pedro Lanzoni, nº 2383 - Centro
Paranapuã - SP

A empresa ................................................................................., localizada na
......................................................, CNPJ nº ...................................., por seu
representante legal, abaixo assinado e identificado, vem pela presente declarar o pleno
atendimento aos requisitos de habilitação no Processo Licitatório nº 023/2017, Pregão
Presencial nº 015/2017, estando ciente que, constatada a iveracidade de quaisquer das
informações e/ou de documentos fornecidos , poderá sofrer as sanções previstas no artigo
7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, além das disposições do Decreto Municipal
nº 1.478 de 28 de março de 2006.

..............., ..... de ...................... de 2017.

___________________________________________________
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa legal da empresa)
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A N E X O III
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)
A empresa ................................................................................., localizada na
......................................................, CNPJ nº ...................................., por seu
representante legal, abaixo assinado e identificado, vem pela presente declarar que a
mesma se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos
previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de Dezembro de 2006 alterada pela Lei
Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na
integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de
desempate no procedimento licitatório supracitado.
..............., ..... de ...................... de 2017.

___________________________________________________
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa legal da empresa)
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A N E X O IV
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)
A empresa ................................................................................., localizada na
......................................................, CNPJ nº ...................................., por seu
representante legal, abaixo assinado e identificado, vem pela presente declarar não haver
nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006 alterada pela Lei Complementar nº
147 de 07 de agosto de 2014, em nome da empresa supracitada.
..............., ..... de ...................... de 2017.

___________________________________________________
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa legal da empresa)
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ANEXOV
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)
DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7, INCISO XXXIII, DA CARTA MAGNA.
(NOME DA EMPRESA)__________________________________________, CNPJ ou CPF
no.
________________________,
sediada______________________
(endereço
completo) _____________________________, declaro não possuir em meu quadro
trabalhadores menores de dezoito anos executando atividades em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho aos menores de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do disposto no inciso XXXIII
do art. 7º da Constituição Federal e do art. 27, V da Lei nº 8.666/93, e estou ciente de
que eventual revelação da infringência à regra acarretará a imediata inabilitação ou
desclassificação do Pregão Presencial nº 015/2017, como a rescisão do Contrato
Administrativo que venha a firmar com o Município de Paranapuã/SP.
................., .. de ........ de 2017.

____________________________________________________
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa legal da empresa)
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A N E X O VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO
IMPEDITIVO À PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES PROMOVIDAS POR ÓRGÃOS OU
ENTIDADES PÚBLICAS

Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa
jurídica), interessada em participar do Pregão nº 015/2017, da Prefeitura Municipal
de Paranapuã/SP, DECLARO, sob as penas da lei, a inexistência de superveniência de
fato impeditivo à participação em licitações, promovidas por Órgãos ou Entidades
Públicas, inclusive por proibição temporária de contratar com o Poder Público, nos termos
do artigo 10, da Lei nº 9.605/98.

..............., ..... de ...................... de 2017.

___________________________________________________
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa legal da empresa)
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ANEXO VII
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)
DECLARAÇÃO
(NOME DA EMPRESA)________________________________________,CNPJ ou CPF nº
________________________, sediada______________________ (endereço completo)
_____________________________, declara, sob as penas da lei, de que conhece e aceita
o teor completo do edital Pregão Presencial nº 015/2017 ressalvando-se o direito recursal,
bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o
cumprimento integral das obrigações objeto da licitação.
..................., .. de ........ de 2017.

_______________________________________________
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa legal da empresa)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPUÃ
RUA PEDRO LANZONI Nº 2.383 – CENTRO - TEL: (17) 3648-9020 - e-mail: licitacao@paranapua.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ -45.134.236/0001-59

ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº XXX/2017
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 023/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

CONTRATADA:

Rua Pedro Lanzoni, nº 2.383
CEP: 15-745-000 - Paranapuã/SP
CNPJ: 45.134.236/0001-59
....................................................................................
Rua :...................................................................................
CEP: .........................-...........
CIDADE: ............................................. ESTADO:.........
CNPJ: .........................................../.............-.......

Por este instrumento, à Prefeitura do Município de Paranapuã/SP, com sede à Rua Pedro
Lanzoni, 2.383, CNPJ(MF) 45.134.236/0001-59, neste ato representada pelo Prefeito
Municipal, Sr. , doravante denominada simplesmente Contratante e de outro lado a
empresa (pessoa
jurídica – qualificação completa), doravante denominado(a)
simplesmente Contratada, tem entre si, justos e contratado a aquisição, com entrega
parcelada, de materiais destinados à manutenção, conservação e reparos em vias urbanas
e do setor de obras deste município referente ao Pregão Presencial nº 013/2017, nos
termos da Lei Federal nº 8.666 de 21.06.1993, alterada pelas Leis n.ºs nº 8.883 de
08.06.1.994, 9.032 de 28.04.1.995 e 9.648 de 27.05.1.998, pelas Cláusulas e condições
adiante expostas:I - OBJETO
1 - A presente licitação tem por objeto a aquisição de filtros e óleos lubrificantes
destinados a manutenção preventiva de veículos da frota municipal deste município
conforme anexo I - Termo de Referência deste contrato.
II - VALOR
2 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato é o apresentado na
proposta da CONTRATADA, devidamente aprovada pela contratante, no valor de R$
............................ (____________________), conforme especificados no anexo I.
III – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE
1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota
fiscal/fatura constando o nº. do Contrato e da Modalidade de Licitação, à vista do
respectivo ateste de recebimento do objeto firmado pelo servidor responsável.
2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e
seu vencimento ocorrerá em 45 (quarenta e cinco) dias após a data de sua apresentação
válida.
3 - O pagamento será feito na Tesouraria desta Prefeitura Municipal em horário normal de
expediente em dias úteis.
4 - Os preços dos produtos, objeto deste contrato, permanecerão fixos e irreajustáveis e
somente poderão ser reavaliados conforme o disposto no artigo 65, da Lei nº 8666/93,
desde que devidamente justificado e documentado.
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IV – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA
LICITAÇÃO.
1 - A entrega dos produtos deverá ser realizada em até 03 (três) dias úteis a partir da
requisição enviada à contratada dos respectivos pedidos dos produtos licitados, que será
feito de acordo com as necessidades do município durante o exercício de 2017;
2 – A requisição poderá ser feita via fax, e-mail ou outro meio idôneo.
3 - Os produtos serão fornecidos parceladamente e de acordo com a necessidade da
administração, em atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor de compras
deste município.
4 - As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação
expressa do número do contrato, do número desta licitação, do número do processo, a
identificação da Contratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas e horários e
endereço de entrega.
5 - As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a
comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e
correio eletrônico.
6 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros,
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da
própria aquisição dos produtos.
7 - Este certame terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro de
2017.
8 - Os produtos deverão ser entregues no pátio do almoxarifado da Prefeitura Municipal
de Paranapuã situado na Rua Pedro Lanzoni n° 2041, centro;
V - DO CRÉDITO
1 - As despesas serão cobertas com recursos de dotação especificas do Orçamento Fiscal
de 2017:
Órgão 02: Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 020101 – Gabinete e Dependências
Funcional Programática: 04.122.045.2.020– Manutenção das Ativ. Do Gabinete do Prefeito
Categoria Econômica: 3.3.90.30
FR: 1 C.A.: 110 0
Unidade Orçamentária: 020401 – Agricultura
Funcional Programática: 20.601.210.2.120 – Manutenção das Ativ. Da Casa da Agricultura
Categoria Econômica: 3.3.90.30
FR: 1 C.A.: 110 0
Unidade Orçamentária: 020502 – Transporte Escolar
Funcional Programática: 12.361.152.2.150 – Manutenção das Ativ. Do Transporte Escolar
Categoria Econômica: 3.3.90.30
FR: 1 C.A.: 220 0
FR: 2 C.A.: 220 3
FR: 5 C.A.: 220 2
Unidade Orçamentária: 020503 – Transporte do Ensino Médio
Funcional Programática: 12.364.156.2.160 – Manut. do Transporte Médio Universitário
Categoria Econômica: 3.3.90.30
FR: 1 C.A.: 110 0
Unidade Orçamentária: 020701 – Fundo Municipal de Saúde
Funcional Programática: 10.301.120.2.210 - Manutenção das Ativ. Da Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.30
FR: 1 C.A.: 310 0
FR: 5 C.A.: 300 1
Unidade Orçamentária: 020801 – Obras e serviços municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPUÃ
RUA PEDRO LANZONI Nº 2.383 – CENTRO - TEL: (17) 3648-9020 - e-mail: licitacao@paranapua.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ -45.134.236/0001-59

Funcional Programática: 15.452.180.2.270 - Manutenção das Ativ. De obras e serv.
Urbanos
Categoria Econômica: 3.3.90.30
FR: 1 C.A.: 110 0
Unidade Orçamentária: 021101 – Conserv. Obras de Arte e Estradas Municipais
Funcional Programática: 26.782.260.2.320 - Manutenção das Ativ. De Estradas Municipais
Categoria Econômica: 3.3.90.30
FR: 2 C.A.: 130 2
Unidade Orçamentária: 021001 – Fundo Municipal de Assistência Social
Funcional Programática: 08.244.106.2.310 – Manutenção das Ativ. Da Assistência Social
Geral
Categoria Econômica: 3.3.90.30
FR: 1 C.A.: 110 0
Unidade Orçamentária: 020102 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente
Funcional Programática: 04.243.100.2.030 – Manutenção das Ativ. Do F.M.C.A
Categoria Econômica: 3.3.90.30
FR: 1 C.A.: 110 0
VI - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE.
1) A Contratante se obriga a efetuar os pagamentos nas condições e prazos avençados;
2) A Contratante reserva-se no direito de paralisar, suspender ou resilir, a qualquer
tempo, a execução do contrato, mediante aviso prévio de trinta dias, sem qualquer
ônus ou indenização, mediante o pagamento único e exclusivo já executado;
3) A Contratante reserva-se o direito de exercer a fiscalização sobre a execução do
contrato e dos produtos fornecidos.
4) A Contratante não se responsabiliza pelos direitos trabalhistas de funcionários da
contratada.
VII - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA.
1 - Arcar com todos os impostos, taxas e contribuições incidentes sobre este contrato;
2 - Fornecer os produtos dentro do prazo e no local indicado por esta municipalidade.
3 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do avençado.
4 - Os produtos deverão ser de boa qualidade, sob pena de ser exigida a substituição da
marca fornecida por outra compatível, desde que atenta as necessidades deste município.
5 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir à suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios ou incorreções sem ônus para o a
Prefeitura Municipal de Paranapuã.
6 - Responsabilizar-se: pelo transporte dos produtos de seu estabelecimento até o local
determinado, bem como pelo seu descarregamento; e também pelo ônus decorrente de
despesas com transporte, extravios e danos acidentais no trajeto.
VIII - DAS PRERROGATIVAS
1 - Fica facultada à Contratante as prerrogativas previstas no Artigo 58 da Lei Federal nº
8.666/93, e suas alterações.
IX - DAS ALTERAÇÕES
1 - O presente Contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante, ou por
acordo entre as partes, nos casos previstos no Artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, e
suas alterações.
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X - DA VINCULAÇÃO
1 - O presente Contrato está vinculado ao processo de licitação na modalidade de Pregão
Presencial nº 023/2017 Processo de Licitação nº 015/2017.
XI - DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL
1 - No caso de alteração deverá ser observado que as Cláusulas econômico-financeiras do
Contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual observando o
disposto nos § 1º e 2º do Artigo 58 da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações.
XII - DA EXECUÇÃO
1 - O presente Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
Cláusulas avencadas e conforme a Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações,
respondendo cada qual pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial, nos
termos do Artigo 66 da citada Lei.
XIII - DOS CASOS OMISSOS
1 - O presente Contrato, inclusive nos casos omissos, submete-se às normas estabelecidas
na Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações.
XIV - DA RESCISÃO CONTRATUAL
1 - Operar-se-à rescisão contratual administrativa, amigável e ou judicialmente, nos
termos do Artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, constituindo motivos
para rescisão aqueles elencados no Artigo 78 da referida Lei.
XV - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL
1 - Fica nomeado o servidor XXXXXXXXXXX, portador do CPF: XXXXXXXXX e do RG:
XXXXXXX, lotado no cargo de XXXXXXXXXX, deste município para a gestão e fiscalização
desse instrumento.
XVI - DA MULTA
1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Contratante reserva-se o direito de
aplicar ao Contratado multa no valor de dez por cento (10%) do valor do Contrato, sem
prejuízo das sanções de advertência, suspensão temporária de participação em licitação, e
impedimento de Contratar com a Contratante, por prazo não superior a dois anos e
declaração de idoneidade para licitar com a Contratante, nos termos do Artigo 87, Incisos
I, II, III e IV da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações.
XVII - DO FÔRO
1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Jales, para dirimirem as dúvidas e pendências
oriundas do presente Contrato, excluindo-se qualquer outro.
2 - E, por estarem as partes Contratantes de pleno acordo quanto a tudo que ficou
exarado neste instrumento, assinam-no este, juntamente com duas testemunhas.
Paranapuã/SP, .............. de ....................... de 2017.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

CONTRATANTE

SERGIO ANTONIO POLARINI
Prefeito Municipal
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EMPRESA

CONTRATADA

Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx
Proprietário
Testemunhas:
1ª___________________
Nome:
RG:
2ª____________________
Nome:
RG:

