PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO
Pedreira (SP), 06 de março de 2020.
CONCORRÊNCIA Nº. 01/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 30/2020
Referente: Alienação de Bens Inservíveis (sucatas) de propriedade da Prefeitura Municipal de
Pedreira/SP.
1 – PREÂMBULO
1.1.O MUNICÍPIO DE PEDREIRA/SP, por meio do Depto. de Licitações, Contratos e Aditivos, situado
na Praça Epitácio Pessoa, 03 – Centro, na cidade de Pedreira, Estado de São Paulo, torna público
que se acha aberta a presente CONCORRÊNCIA, sob o n° xx/2020, TIPO MAIOR OFERTA DO PREÇO
DO QUILO DO LOTE, a qual será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações.
1.2.

Prazo de recebimento dos envelopes 01 – DOCUMENTAÇÕES e 02 – PROPOSTA COMERCIAL:

1.2.1.

até às 09h10 do dia 14/04/2020.

1.2.2. Os envelopes 01 – DOCUMENTAÇÕES e 02 – PROPOSTA COMERCIAL deverão ser entregues
no Depto. de Licitações, Contratos e Aditivos, no endereço mencionado no subitem 1.1. deste
Edital.
1.3.
O início da abertura do envelope 01 – Documentações, ocorrerá às 09h30, no mesmo dia
mencionado no subitem 1.2.1., no Município de Pedreira/SP, no mesmo endereço mencionado
acima, seguindo-se, após a abertura do Envelope 02 – PROPOSTA COMERCIAL, desde que ocorra
desistência expressa de interposição de recursos, de acordo com o inciso III, art. 43 da Lei
8.666/93.
1.4.

Integram este Edital, independentemente de transcrições, os seguintes anexos:

IMinuta Contratual;
II Termo de Ciência e Notificação;
III Modelo de Carta de Credenciamento – Pessoa Física;
IV Modelo de Carta de Credenciamento – Pessoa Jurídica;
V Modelo Declaração de elaboração independente de proposta e atuação conforme ao
Marco Legal Anticorrupção;
VI Modelo de Proposta.
2 – OBJETO
O objeto da licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para a alienação de Bens
Inservíveis (sucatas) de propriedade da Prefeitura Municipal de Pedreira/SP, sendo:
LOTE(S)

QTDE(S) UNID(S)

DESCRIÇÃO(ÕES)
AUTOMÓVEL – MARCA MODELO: VW/VW FUSCA 1300
ANO FABRICAÇÃO: 1975
PLACA ATUAL: CPV7751

01

02

UND

AUTOMÓVEL – MARCA MODELO: VW/VW FUSCA 1300
ANO FABRICAÇÃO: 1984
PLACA ATUAL: CPV2268
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LOTE(S)

QTDE(S) UNID(S)

DESCRIÇÃO(ÕES)
AUTOMÓVEL – MARCA MODELO: GM/VECTRA SEDAN CD
ANO FABRICAÇÃO: 2003
PLACA ATUAL: CMW1168
AUTOMÓVEL – MARCA MODELO: VW/GOL SPECIAL
ANO FABRICAÇÃO: 1998
PLACA ATUAL: CDZ0079
AUTOMÓVEL – MARCA MODELO: VW/GOL 16V
ANO FABRICAÇÃO: 2000
PLACA ATUAL: CDZ0089

02

06

UND

AUTOMÓVEL – MARCA MODELO: FIAT/PALIO WEEKEND ELX
ANO FABRICAÇÃO: 2002
PLACA ATUAL: CPV7999
AUTOMÓVEL – MARCA MODELO: VW / SANTANA 2.0
ANO FABRICAÇÃO: 2002
PLACA ATUAL: DBA7451
AUTOMÓVEL – MARCA MODELO: VW / SANTANA 2.0
ANO FABRICAÇÃO: 2002
PLACA ATUAL: DBA7452
CAMINHÃO – MARCA MODELO: FORD / FORD 7000
ANO FABRICAÇÃO: 1979
PLACA ATUAL: BFW5082
CAMINHONET – MARCA MODELO: FORD / COURIER
ANO FABRICAÇÃO: 1999
PLACA ATUAL: CDZ0080
CAMINHONET – MARCA MODELO: VW/KOMBI
ANO FABRICAÇÃO: 1987
PLACA ATUAL: CDZ0069

03

08

UND

CAMIONETA – MARCA MODELO: VW/KOMBI
ANO FABRICAÇÃO: 1993
PLACA ATUAL: BFW5084
CAMIONETA – MARCA MODELO: VW/KOMBI
ANO FABRICAÇÃO: 1994
PLACA ATUAL: BOO1180
CAMIONETA – MARCA MODELO: VW/KOMBI
ANO FABRICAÇÃO: 1994
PLACA ATUAL: BFW5048
CAMINHONET – MARCA MODELO: GM/S10 2.4 RONTAN AMB
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LOTE(S)

QTDE(S) UNID(S)

DESCRIÇÃO(ÕES)
ANO FABRICAÇÃO: 2002
PLACA ATUAL: CDV1513
CAMIONETA – MARCA MODELO: I/KIA BESTA AMB
ANO FABRICAÇÃO: 2001
PLACA ATUAL: CPV2261
MICROONIBUS - MARCA/MODELO: IMP/ASIA TOPIC
ANO FABRICAÇÃO: 1998
PLACA ATUAL: BVZ5072

04

02

UND

05

03

UND

ONIBUS - MARCA/MODELO: MARCOPOLO/VOLARE
ANO FABRICAÇÃO: 2001
PLACA ATUAL: CPV2255

VACAS MECÂNICAS
COMPACTADORES DE LIXO (3 unidades)

06

04

UND
TRATOR VALMET (1 unidade)

3 – DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A
HABILITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA PARTICIPANTE
3.1. Poderá participar desta licitação tanto pessoa física quanto pessoa jurídica.
3.2. Das restrições. Não será admitida a participação neste certame licitatório de pessoas físicas
ou jurídicas:
3.2.1. Declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da Administração
direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
3.2.2. Impedidas de licitar ou contratar com o Município de Pedreira/SP;
3.2.3. Com falência decretada ou concordatária;
3.2.4. Pessoas jurídicas das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal de
Pedreira/SP;
3.2.5. Que possuam vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista
com a autoridade competente, a Comissão de Licitação, o subscritor do edital, nos termos do
artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/1993;
3.2.6. Que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação
e responder administrativa ou judicialmente;
3.2.7. Que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre
si;
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3.2.8. Que tenham sido proibidas pelo Plenário do CADE de participar de licitações promovidas
pela Administração Pública federal, estadual, municipal, direta e indireta, em virtude de prática
de infração à ordem econômica, nos termos do artigo 38, inciso II, da Lei Federal n° 12.529/2011;
3.2.9. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em virtude de sanção
restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do art. 72, § 8°,
inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998;
3.2.10. Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão de condenação
por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992;
3.2.11. Que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública pelo
Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 108 da Lei
Complementar Estadual nº 709/1993;
3.2.12. Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas inidôneas para
licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, direta e indireta, por desobediência à
Lei de Acesso à Informação, nos termos do artigo 33, incisos IV e V, da Lei Federal nº 12.527/2011.
3.3. Das documentações necessárias para a habilitação da pessoa jurídica e pessoa física
licitante:
3.3.1 Se Pessoa Física:
3.3.1.1. Habilitação Jurídica:
3.3.1.1.1. Cédula de Identidade.
3.3.1.2. Regularidade Fiscal:
3.3.1.2.1. Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda.
3.3.1.3. Qualificação Técnica:
3.3.1.3.1. Apresentar o Atestado de Visita, conforme item 11 do referido edital.
3.3.1.4. Outro Documento:
Apresentar a declaração exigida no Anexo V que deverá vir assinada pelo(a) representante legal
do proponente, comprovando documentalmente que a pessoa que está assinando a
declaração é representante legal do proponente. Este documento poderá ser apresentado à
comissão antes da abertura dos envelopes ou vir dentro do envelope nº 1-DOCUMENTAÇÕES.
3.3.2 Se pessoa jurídica:
3.3.2.1 Habilitação jurídica, conforme o caso:
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se
tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso das
cooperativas, estar adequado à Lei Federal nº 12.690/2012;
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades
empresárias ou cooperativas;
d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de
sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir;
f) Registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, em se
tratando de sociedade cooperativa.
3.3.2.2. Documentos relativos à regularidade fiscal:
3.3.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ).
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3.3.2.3. Qualificação Técnica:
3.3.2.3.1. Apresentar o Atestado de Visita, conforme item 11 do referido edital.
3.3.2.4. Outro Documento:
Apresentar a declaração exigida no Anexo V que deverá vir assinada pelo(a) representante legal
do proponente, comprovando documentalmente que a pessoa que está assinando a
declaração é representante legal do proponente. Este documento poderá ser apresentado à
comissão antes da abertura dos envelopes ou vir dentro do envelope nº 1-DOCUMENTAÇÕES.
3.4. É vedada a mesclagem de documentos de regularidade fiscal de estabelecimentos diversos.
4 – DA FORMA DE PREENCHIMENTO DOS ENVELOPES
4.1.
Número do Envelope;
4.2.
Nome do órgão licitador (Município de Pedreira/SP);
4.3.
Número da Concorrência e do Processo Licitatório;
4.4.
Indicação da razão social da pessoa jurídica ou o nome da pessoa física e endereço
completo do proponente.
5 – ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÕES
5.1. No envelope 01 – DOCUMENTAÇÕES, que será apresentado indevassável, devidamente
fechado, deverão ser apresentados os documentos para habilitação da pessoa física ou jurídica
licitante, em conformidade com o item 3 do Edital, em original ou por qualquer processo de cópia
autenticada, ou pelos membros da comissão, mediante apresentação dos originais para
confronto ou publicação em órgão de imprensa oficial.
5.2. Devolução de documentos
O documento original apresentado para autenticação pela comissão será devolvido após sua
conferência pelos interessados.
6 – CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES
6.1.
O licitante poderá se fazer representar neste certame, desde que, antes da abertura dos
envelopes, seu(ua) representante apresente:
6.1.1. A Carta de Credenciamento (conforme Anexo III para pessoa física, ou Anexo IV para
pessoa jurídica), assinada pelo(a) representante legal da pessoa jurídica ou pela pessoa física e
cópia do contrato social ou estatuto da pessoa jurídica, no qual lhe é conferido esse poder e no
caso de pessoa física o RG ou documento equivalente;
6.1.2. O credenciamento também poderá ser feito por meio de instrumento público de
procuração ou particular, com todos os poderes para praticar os atos pertinentes ao certame, em
nome do proponente e cópia do contrato social ou estatuto da pessoa jurídica, no qual lhe é
conferido
esse
poder,
e
no
caso
de
pessoa
física
o
RG ou documento equivalente;
6.1.3. Em sendo sócio(a), proprietário(a), dirigente ou assemelhado da pessoa jurídica
proponente, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura, e no caso de pessoa física o R.G. ou documento equivalente;
6.1.4. A não apresentação do credenciamento não implica a inabilitação do licitante, mas o
impede de manifestar-se nas sessões contra as decisões tomadas pela comissão de julgamento.
7 – ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA COMERCIAL
7.1. O Envelope Proposta Comercial deverá conter:
7.1.1. O Município de Pedreira/SP disponibilizará o Modelo de Proposta (Anexo VI) em arquivo de
Word, onde está bloqueado, para não ser feita nenhuma alteração no(s) descritivo(s) do(s) lote(s),
devendo preferencialmente o licitante cotar o(s) lote(s) utilizando-se deste arquivo,
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acrescentando apenas o valor do quilo para a compra de cada lote, (digitado(s) ou
datilografado(s)), com duas casas decimais, nome da pessoa física ou razão social do(a) licitante,
endereço completo do(a) licitante, número do CPF no caso de pessoa física ou CNPJ no caso de
pessoa jurídica, local e data, nome do(a) representante, endereço(s) de e-mail(s) para
comunicação, incluindo no(s) preço(s) ofertado(s) o(s) custo(s) com todas as despesas com
pesagem, carregamento e descarregamento dos objetos de cada lote.
7.1.1.1. O Modelo de Proposta deverá vir devidamente assinado em seu final e rubricado nas
demais folhas pelo(a) representante legal do licitante, onde deverá vir comprovado
documentalmente que quem está assinando a proposta é o(a) representante legal do
proponente, e, este documento deverá estar dentro do Envelope “02” - PROPOSTA COMERCIAL,
caso essa documentação comprobatória não seja apresentada no credenciamento e/ou no
envelope “01” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
7.1.1.2. Caso a licitante não opte por apresentar seu preço sobre o modelo de proposta
disponibilizado pelo Município, sua proposta deverá conter os mesmos dados.
7.1.2. A proposta de preços deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
7.1.3. Os proponentes deverão levar em conta para elaboração de suas propostas o
conhecimento do local onde serão retiradas as sucatas, bem como todas as peculiaridades a
elas relativas, principalmente periodicidade, horários e quantidades. Não serão levadas em conta
quaisquer reclamações que se baseiem no desconhecimento destas condições.
7.2. O critério de julgamento das propostas de preços será o de MAIOR OFERTA DO PREÇO DO
QUILO DE CADA LOTE DESCRITOS NO ITEM 02 DESTE EDITAL, satisfeito todos os termos estabelecidos
neste ato convocatório.
7.3. No caso de erros materiais, dentre eles erros de cálculos, a Administração diligenciará para
que seja saneado o problema, desde que não haja alteração no valor do lote apresentado,
tendo em vista o princípio da proposta mais vantajosa.
7.4.

Serão desclassificadas as propostas de preços:

7.4.1. Que não atenderem as exigências do Edital e seus anexos ou a Legislação aplicável;
7.4.2. Omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento;
7.4.3. Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas
neste Edital;
7.4.4. Que apresentarem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes;
7.4.5. Apresentadas por licitante impedido de participar, nos termos do item 3 deste edital;
7.4.6. Formuladas por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo colusivo
voltado a fraudar ou frustrar o caráter competitivo do certame licitatório;
7.5. A desclassificação se dará por decisão motivada da Comissão de Licitações, observado o
disposto no artigo 43, §3º, da Lei Federal nº 8.666/1993;
7.6. Observa-se que o valor do quilo proposto para a compra de cada lote de sucata não poderá
ser inferior ao mínimo apurado em cada lote, conforme valores descritos no ITEM 16;
7.6.1. Observa-se que os licitantes não são obrigados a cotarem todos os lotes de sucatas;
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7.6.2. Em caso de divergência entre o(s) valor(es) indicado(s) em algarismos e por extenso,
prevalecerá(ão) o(s) valor(es) indicado(s) por extenso;
7.6.3. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas na presente Concorrência.

8 – DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO
8.1. O presente EDITAL será processado e julgado de acordo com o procedimento estabelecido
no art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93.
8.2. Após a entrega dos envelopes pelos licitantes, não serão aceitos adendos, acréscimos,
supressões ou esclarecimentos sobre o conteúdo dos mesmos.
8.3. Os esclarecimentos, quando necessários e desde que solicitados pela comissão de
julgamento, constarão obrigatoriamente da respectiva ata.
8.4. É facultado à comissão de julgamento ou a autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão de documentos ou informações que deveriam constar originalmente da
proposta.
9 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO
9.1.
Abertura do ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÕES
9.1.1. No dia, local e hora designados no preâmbulo deste Edital, na presença dos licitantes ou
seus representantes legais que comparecerem e demais pessoas que desejarem assistir o ato, a
comissão de julgamento, iniciará os trabalhos, examinando os envelopes DOCUMENTAÇÕES e
PROPOSTA, os quais serão rubricados pelos seus membros e pelos representantes dos licitantes
presentes, procedendo-se, a seguir à abertura do envelope DOCUMENTAÇÕES.
9.1.2. Os documentos contidos nos envelopes 01 serão examinados e rubricados pelos membros
da comissão de julgamento, bem como pelos proponentes ou seus representantes legais.
9.1.3. Desta fase será lavrada ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pelos
membros da comissão, devendo toda e qualquer declaração constar da mesma.
9.1.4. Se ocorrer à suspensão da reunião para julgamento e a mesma não puder ser realizada no
mesmo dia, ou se houver o julgamento e todos os licitantes não estiverem presentes, o resultado
do julgamento será comunicado aos licitantes pelo site do Município, através do portal
www.pedreira.sp.gov.br, no link LICITAÇÕES, no edital correspondente e também por e-mail ou
comunicação pessoal, porém o prazo recursal começa-se a correr à partir da publicidade no site.
9.1.5. Os envelopes PROPOSTA das pessoas jurídicas inabilitadas ficarão a disposição dos
licitantes pelo prazo de 10 (dez) dias após a publicação no site do Município, através do portal
www.pedreira.sp.gov.br, no link LICITAÇÕES, no edital correspondente, e também por e-mail ou
comunicação pessoal, porém a comunicação válida é do site, junto à comissão de julgamento
que os devolverá indevassados mediante recibo.
9.1.6. Critérios para fins de habilitação:
9.1.6.1. Serão considerados inabilitados os proponentes que não atenderem as exigências deste
edital e não preencherem os requisitos exigidos no item 3.
9.1.6.2. Se todas as licitantes forem inabilitadas, a administração poderá fixar o prazo mencionado
no art. 48, II, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações para apresentação de nova
documentação escoimadas das causas que ensejarem a inabilitação.
9.2.
A abertura do envelope 02 – PROPOSTA
9.2.1. Os envelopes PROPOSTA dos licitantes habilitados serão abertos, a seguir no mesmo local,
pela comissão de julgamento, desde que haja renúncia expressa de todos os proponentes de
interposição de recurso, de que trata o art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal n° 8.666/93. Em
não ocorrendo à abertura será comunicada aos licitantes, por meio de publicação no site do
Município, através do portal www.pedreira.sp.gov.br, no link LICITAÇÕES, no edital
correspondente, e também por e-mail ou comunicação pessoal, porém a comunicação válida é
do site, a nova data, após julgamento dos recursos ou decorrido o prazo sem interposição.
9.2.2. Uma vez aberta às propostas, serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo
admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões.
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9.2.3. As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da comissão de julgamento,
bem como pelos licitantes presentes, sendo procedida à leitura das mesmas e condições
oferecidas.
9.2.4. Desta fase será lavrada ata circunstanciada, devendo toda e qualquer declaração
constar da mesma.
9.2.5. Se o julgamento não ocorrer logo após a abertura dos envelopes, a comissão divulgará o
resultado através de publicação no site do Município, através do portal www.pedreira.sp.gov.br,
no link LICITAÇÕES, no edital correspondente, e também por e-mail ou comunicação pessoal,
porém o prazo recursal começa-se a correr à partir da publicidade no site.
9.3.
9.3.1.

Critérios de julgamento das propostas:
Desclassificação:

9.3.1.1. Serão desclassificadas as propostas que:
a)
Não atenderem as exigências estabelecidas neste edital;
9.3.1.2. Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o
prazo mencionado no art. 48, II, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações para a
reapresentação de outra, escoimadas as causas que ensejarem a desclassificação;
9.3.2. Classificação:
9.3.2.1. Após exame das propostas, a comissão fará a classificação, levando em conta
exclusivamente a maior oferta para a alienação de cada lote de sucata descritos neste edital,
desde que atendidas as exigências do Edital e o valor do quilo apresentado para cada lote seja
igual ou superior ao proposto pela Administração.
9.3.2.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será verificada as condições
estabelecidas no § 2º, do art. 3º, da Lei Federal nº 8.666/93, onde persistindo o empate, o
desempate será por sorteio, em ato público, nos termos do § 2º, do art. 45 da Lei nº. 8.666/93, após
prévia comunicação por meio de publicação no site do Município, através do portal
www.pedreira.sp.gov.br, no link LICITAÇÕES, no edital correspondente, e também por e-mail ou
comunicação pessoal, porém a comunicação válida é do site.
9.4.
Da adjudicação e homologação:
9.4.1. A homologação do processo e a adjudicação serão feitas pela autoridade que
determinou a abertura da licitação e publicada no site do Município, através do portal
www.pedreira.sp.gov.br, no link LICITAÇÕES, junto ao edital correspondente e também no link
“Diário Oficial” - “Consulta Diário Oficial”.
9.5.
Da comunicação dos atos:
9.5.1. Da habilitação e inabilitação, classificação e desclassificação, dos eventuais recursos
apresentados, dar-se-á conhecimento através de publicação no site do Município através do
portal www.pedreira.sp.gov.br, no link LICITAÇÕES, junto ao edital correspondente.
10 – DO CONTRATO
10.1. O(s) licitante(s) vencedor(es) do certame terá(ão) 10 (dez) dias úteis para assinar o
contrato e o Termo de Ciência e de Notificação (anexo II), começando a correr este prazo a
partir do dia útil subsequente a publicação da homologação no Diário Oficial do Município,
publicado no site www.pedreira.sp.gov.br, no link “Diário Oficial” - “Consulta Diário Oficial”,
comunicação via e-mail ou pessoal à proponente.
10.1.1. O prazo concedido para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez,
por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administração.
10.1.1.1. Se o(s) licitante(s) se recusar(em), sem motivo justificado ou justificado e não aceito pela
Administração, a assinar o Contrato, dentro do prazo previsto no subitem 10.1. ou subitem 10.1.1.,
caracterizará o descumprimento total da obrigação, ficando sujeita(s) à multa de 20% (vinte por
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cento) sobre o valor adjudicado, além de outras sanções cabíveis e previstas no art. 87, da Lei
Federal nº 8.666/93.
11. DA VISITA TÉCNICA E DEMAIS RECOMENDAÇÕES
11.1. Os bens a serem alienados deverão ser visitados com agendamento prévio na Oficina
Municipal do Município de Pedreira/SP, situada à Rua Ana Francisca de Oliveira, s/nº, Bairro Santa
Clara, Pedreira/SP, pelo telefone (19) 3853-2901 com o Sr. Talles Alexandre Silva da Cunha, no
horário das 07h às 11h e das 12h às 16h, somente em dias úteis, onde será emitido comprovante
de visita técnica;
11.2. O Município de Pedreira, não se responsabilizará por eventuais erros de descrição, de
impressão ou pelos defeitos que os bens possam conter, não cabendo, pois, a respeito deles,
qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas, nem direito a
reclamação por vícios redibitórios e tão pouco pedir abatimento no preço. Assim recomenda-se
aos interessados a leitura atenda do edital e o exame dos bens. Não serão admitidas
reclamações posteriores.
11.3. Os bens deverão ser previamente examinados, pois como já dito, não serão aceitas
reclamações posteriores quanto a sua natureza, estado físico ou desempenho, visto que os bens
disponibilizados serão caracterizados apenas por similaridade, independente de tamanhos,
formatos, tipos ou estado de conservação.
11.4. É permitida, exclusivamente, a avaliação visual dos lotes, sendo vedados quaisquer outros
procedimentos como manuseio, retirada de peças, etc...;
11.5. Os bens serão vendidos, a quem ofertar o maior valor do quilo de cada lote, no estado de
conservação em que se encontram, não cabendo ao Município qualquer responsabilidade
quanto a reparos ou mesmo providências referentes a pesagem, retirada e transporte dos bens.
11.6. Para visitação os interessados deverão estar trajados adequadamente para ingressar em
área de risco de acidentes: calças compridas (para homens e mulheres, sendo vedado o uso de
bermuda ou saia) e calçados fechados de solado baixo (vedado o uso de sandálias, chinelos e
sapatos de salto alto).
11.7. É expressamente proibido o ingresso de menores nas dependências da Oficina Municipal de
Pedreira/SP, bem como de animais portados pelos interessados.
11.8. Os interessados deverão circular apenas nos locais indicados para acesso à área de
exposição dos lotes, sendo vedada a circulação em áreas diferentes destes locais.
11.9. Após o ingresso nas dependências da Oficina Municipal de Pedreira/SP, o interessado
deverá obedecer a todas as normas de segurança e de ações que regem a área, sob pena de
ser impedido de prosseguir à visitação dos lotes.
12 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
DESCARREGAMENTO E PESAGENS DOS BENS

E

DA

FORMA

DE

RETIRADA,

CARREGAMENTO,

Conforme cláusula 03 da minuta contratual (anexo I deste edital).
13- DAS SANÇÕES
13.1. Impedimento de licitar e contratar. Ficará impedido de licitar e contratar com a
Administração direta e indireta do Município de Pedreira, Estado de São Paulo, pelo prazo de até
02 (dois) anos, a pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no art. 78, da Lei nº
8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, quando couber.
13.2. Multas e registro. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente
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com a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total que o licitante foi vencedor, garantido o
exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrado no “Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo”, no endereço https://www.tce.sp.gov.br/ e também no “Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS”, no endereço http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis.
13.3. Autonomia. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
13.4. Descontos. O alienante poderá descontar das faturas os valores correspondentes às multas
que eventualmente lhe forem aplicadas por descumprimento de obrigações estabelecidas neste
Edital, seus anexos ou no termo de contrato.
13.5. Conformidade com o marco legal anticorrupção. A prática de atos que atentem contra o
patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública, ou que
de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo da
execução do contrato, será objeto de instauração de processo administrativo de
responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013, sem prejuízo da aplicação das
sanções administrativas previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/1993.
13.6. Poderá sofrer as sanções acima, os casos também de desistência da proposta.
14 – DA FORMA, LOCAL PARA ADQUIRIR O EDITAL E OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS
O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, a partir do dia 20/03/2020 de 2ª à 6ª
feiras (exceto feriados ou pontos facultativos), das 08h às 15h, no Setor de Protocolo do Município
de Pedreira/SP, situado na Praça Epitácio Pessoa, 03 – Centro, na cidade de Pedreira, Estado de
São Paulo, mediante o recolhimento de taxa no valor de R$ 1,00 (um real), onde será fornecido 01
(um) CD Room que conterá o Edital e seus anexos, ou pelo site do Município, através do Portal
www.pedreira.sp.gov.br, no link LICITAÇÕES, gratuitamente. Caso alguém deseje cópia
xerográfica do edital, esta custará R$ 8,40. Quaisquer informações poderão ser obtidas no
endereço acima, no Depto. de Licitações, Contratos e Aditivos, das 08h às 12h e das 13h às 17h,
ou pelo telefone (19) 3893-3522, ramais 217, 215, 229 e 260.
15 - DA VIGÊNCIA
Conforme cláusula 07 da minuta contratual (anexo I deste edital).
16 – DOS PREÇOS MÍNIMOS E DOS LOCAIS E VALORES DESIGNADOS PARA PESAGENS DOS BENS
16.1. Os preços mínimos ofertados para a compra dos lotes de sucatas não poderão ser inferiores
a:
Lote 01 - Valor mínimo do quilo R$ 0,38;
Lote 02 - Valor mínimo do quilo R$ 0,40;
Lote 03 - Valor mínimo do quilo R$ 0,42;
Lote 04 - Valor mínimo do quilo R$ 0,42;
Lote 05 - Valor mínimo do quilo R$ 1,40;
Lote 06 – Valor mínino do quilo R$ 0,40.
16.2. Correrá por conta do(s) licitante(s) vencedor(es) todos os custos com o carregamento,
pesagem e descarregamento do(s) bem(ns).
16.3. Os locais para pesagens dos bens deverão ser escolhidos entre 02 (duas) pessoas jurídicas
localizadas neste Município, ou seja: COMÉRCIO DE SUCATAS SANTA LUZIA LTDA. – ME, situada na
Rua Antonio Aleixo Neto, nº 600 – Bairro Cascalho e OLIVEIRA COMÉRCIO DE SUCATAS PRODUTOS
SIDERÚRGICOS LTDA. – EPP, situada na Avenida Antônio Serafim Petean, nº 2297 – Jardim Triunfo.
16.3.1. Observa-se que o Depto. de Licitações, Contratos e Aditivos do Município de Pedreira/SP,
solicitou preços de serviços de pesagens para todas as pessoas jurídicas cadastradas no setor
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Tributário deste Município, porém, as duas mencionadas no subitem 16.3. foram as únicas que
tiveram interesse em orçar seus preços, cujo valor passado por elas foi de R$ 30,00 por caminhão.
16.3.2. Observa-se também que, se alguma licitante tiver interesse na pesagem em outro local,
deverá ser enviado documento solicitando tal fato e informando o local e seu endereço, o qual
será analisada a possibilidade de troca de local de pesagem por este Município. RESSALVA: não
serão aceitos locais de pesagem fora deste Município.
17. DOS FISCAIS/GESTORES DO CONTRATO:
Conforme cláusula 09 da minuta contratual (Anexo I deste edital).
18 - DOS RECURSOS
18.1. O prazo para apresentação das razões do recurso, e para contrarrazões, está disciplinado no
art. 109, I, § 3° da Lei Federal nº 8.666/93;
18.2. O recurso deverá ser dirigido a autoridade que praticou o ato, o qual deverá ser
protocolado no Setor de Protocolo deste Município, ou no próprio Departamento de Licitações,
Contratos e Aditivos, que estão localizados na Praça Epitácio Pessoa, 03, Centro, Pedreira/SP,
CEP.: 13.920-00, entregue por correio no referido endereço, ou por e-mail, no seguinte endereço
eletrônico: licitacaopedreira@yahoo.com.br. O encaminhamento do recurso, e o prazo para
julgamento, está disciplinado no § 4º., do art. 109 da Lei 8.666/93.
19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. O MUNICÍPIO poderá, até a assinatura do contrato, desclassificar licitantes, por despacho
fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, se tiver notícia de qualquer fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da
licitação, que desabone a idoneidade financeira e administrativa dos concorrentes;
19.2. Qualquer cidadão ou licitante poderá impugnar os termos do edital no prazo estabelecido
no art. 41 da Lei Federal nº 8.666/93, onde tal impugnação deverá ser encaminhada por e-mail,
no seguinte endereço: licitacaopedreira@yahoo.com.br, mediante confirmação do recebimento,
ou ser entregue no Departamento de Licitações, Contratos e Aditivos ou no Protocolo Geral.
19.2.2. A petição será dirigida ao subscritor do edital.
19.2.3. Com relação a pedidos de esclarecimentos, os mesmos só serão aceitos em até 03 (três)
dias úteis anteriores à data da abertura da sessão pública, e serão respondidos em até 02 (dois)
dias úteis do recebimento.
19.2.4. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração no edital não afetar a
formulação da proposta;
19.2.5. A resposta à impugnação será publicada no site do Município, através do portal
www.pedreira.sp.gov.br, no link LICITAÇÕES, junto ao edital correspondente.
19.3. A apresentação dos Envelopes implica na aceitação tácita e irrestrita pelo licitante de todas
as condições estabelecidas no presente edital e em seus anexos;
19.4. Fica assegurado ao Município de Pedreira/SP o direito de no interesse da Administração,
revogar, a qualquer tempo, a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade dando ciência aos
participantes, na forma da legislação vigente.
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19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
esta Prefeitura não será em nenhum caso, responsável por esses custos independentemente do
resultado do processo licitatório.
19.6. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
19.7. A ata do certame será disponibilizada a todos os interessados no site do Município, através
do portal www.pedreira.sp.gov.br, no link LICITAÇÕES, junto à concorrência correspondente.
19.8. Destaca-se que todas as conversas/intimações serão feitas pelo(s) endereço(s) de e-mail(s)
descrito(s) na proposta do licitante, sendo que qualquer modificação deverá ser comunicada por
escrito no endereço de e-mail licitacaopedreira@yahoo.com.br, caso o processo não tenha sido
homologado, ou caso seja, no endereço contratospedreira@gmail.com, onde deve ser solicitado
protocolo de recebimento, e toda e qualquer notificação será feita através do(s) endereço(s) de
e-mail(s) informado(s), inclusive os prazos estabelecidos nos arts. 87 e 109 da Lei nº 8.666/93.
19.9. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
19.10. Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando vencidos em dia não útil,
prorrogam-se para o dia útil subsequente.
19.11. Com a finalidade de verificar o eventual descumprimento pelo licitante das condições de
participação previstas neste Edital serão consultados, previamente à celebração da contratação,
os seguintes cadastros:
1)
Sistema de Apenados – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
(http://www4.tce.sp.gov.br);
2) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade
–
CNIA,
do
Conselho
Nacional
de
Justiça
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), devendo ser consultados o
nome da pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário (artigo 12 da Lei Federal n°
8.429/1992).
3) Constituem, igualmente, condições para a celebração do contrato:
a) a indicação de gestor encarregado de representar a adjudicatária com exclusividade perante
o contratante, caso se trate de sociedade cooperativa.
20 - DO FORO
Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da Comarca de
Pedreira/SP, excluído qualquer outro.

Bruno Henrique de Souza
CHEFE DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES
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ANEXO I – CONCORRÊNCIA Nº 01/2020
MINUTA CONTRATUAL
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDREIRA/SP E A PESSOA FÍSICA OU
JURÍDICA _____________________, TENDO POR OBJETO A ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS (SUCATAS)
DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA/SP.
Pelo presente termo de instrumento particular deste contrato de alienação, de um lado o
MUNICÍPIO DE PEDREIRA/SP - ALIENANTE, com sede na Praça Epitácio Pessoa, 03 – Centro –
Pedreira - SP, inscrito no CNPJ (MF) sob o número 46.410.775/0001-36, neste ato representado
pelo(a) ................, portador(a) da Cédula de Identidade R.G. n.º .................., matriculado(a) no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda Sob n.º ..................., residente e
domiciliado(a) na ................., e de outro lado, a pessoa física/jurídica ............................... –
COMPRADOR(A), com sede no caso de pessoa jurídica ou residente e domiciliado no caso de
pessoa física, na ..........................., inscrita no CNPJ (MF) sob o N.º ..........................., no caso de
pessoa jurídica ou com o CPF sob o Nº.......................... no caso de pessoa física, neste ato
representada pelo(a) ..........................., portador(a) da Cédula de Identidade R.G. n.º ...................,
matriculado(a) no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n.º ......................,
residente e domiciliado(a) na ........................., resolvem firmar o presente Contrato decorrente da
CONCORRÊNCIA Nº 01/2020, regido pela Lei Federal nº 8.666 de, 21 de junho de 1.993, Lei
Municipal 3.758/18, e mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CLÁUSULA

1

DO OBJETO
O COMPRADOR, obriga-se a adquirir o(s) lote(s) ____________, acerca de bens inservíveis (sucatas),
de propriedade da Prefeitura Municipal de Pedreira/SP e em conformidade com o PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 30/2020 – CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 e a proposta(s) apresentada(s) pelo
Comprador constante no mencionado processo licitatório, que integram este termo,
independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.
CLÁUSULA

2

DO VALOR
2.1. O valor do quilo para alienação de bens inservíveis (sucatas) correspondente ao lote 01 do
edital é de R$ ____________ (_______________________________________);
2.2. O valor do quilo para alienação de bens inservíveis (sucatas) correspondente ao lote 02 do
edital é de R$ ____________ (_______________________________________);
2.3. O valor do quilo para alienação de bens inservíveis (sucatas) correspondente ao lote 03 do
edital é de R$ ____________ (_______________________________________);
2.4. O valor do quilo para alienação de bens inservíveis (sucatas) correspondente ao lote 04 do
edital é de R$ ____________ (_______________________________________);
2.5. O valor do quilo para alienação de bens inservíveis (sucatas) correspondente ao lote 05 do
edital é de R$ ____________ (_______________________________________);
2.6. O valor do quilo para alienação de bens inservíveis (sucatas) correspondente ao lote 06 do
edital é de R$ ____________ (_______________________________________);
2.7. Tal(is) valor(es) está(ão) de acordo com o apresentado na concorrência nº. xx/2020.
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CLÁUSULA

3

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DA FORMA DE RETIRADA, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO
E PESAGENS DOS BENS
3.1. O pagamento será à̀ vista (parcela única), mediante a emissão de boleto, no prazo de 05
(cinco) dias úteis após a entrega do mesmo no setor de Tesouraria desta Prefeitura, devendo a
contratada para posterior emissão do boleto seguir o seguinte rito:
3.2. Após a assinatura deste instrumento, a contratada, no prazo de 05 (cinco) dias, irá se descolar
até a Oficina deste Município para efetuar a retirada dos bens referente ao(s) lote(s) vencido(s),
sendo que o dia de retirada deverá ser previamente agendado com antecedência mínimo de 01
(um) dia no seguinte telefone: (19) 3853-2901. Juntamente com servidor responsável pela Oficina
Municipal, Sr. Talles Alexandre Silva da Cunha, a contratada irá transportar os bens para o local de
pesagem escolhido, conforme item 16 do edital de concorrência nº 01/2020, ou outro, desde que
devidamente autorizado pelo Município. A pesagem dos bens será aferida pelo Servidor em
comento, o qual, atestará ou não o peso através de documento a ser expedido. Se o ateste for
favorável, a contratada deverá emitir o boleto com os valores apurados na pesagem para
posterior pagamento, conforme prazo estipulado na cláusula 3.1. deste Contrato, cujo boleto
deverá vir acompanhado do documento de ateste favorável pelo responsável pela Oficinal
Municipal.
3.3. No caso de pagamento em atraso, será cobrado multa de mora de 2% (dois por cento) do
valor da parcela, com juros de 0,03% ao dia.
3.4. Observa-se que não haverá restituição total ou parcial de valores pagos pela contratada em
nenhuma hipótese, sendo que o pagamento deverá ser realizado em estrita conformidade com o
presente edital para que surta os efeitos legais.
3.5. Após a contratação consumada não será aceita a desistência total ou parcial do(s) lote(s)
vencido(s).
CLÁUSULA

4

DA RESCISÃO DO CONTRATO
4.1.
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
4.2.

Constituem motivos para rescisão, os fatos elencados no artigo 78, da Lei Federal 8.666/93.

4.3.
A rescisão do contrato poderá ser de acordo com o disposto no artigo 79, da Lei Federal
nº. 8.666/93, acarretando as consequências do artigo 80 do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA

5

DO INADIMPLIMENTO
5.1.
A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, mora na execução, sujeitará o
COMPRADOR às seguintes penalidades:
5.1.1.

Advertência;

5.1.2. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com esta
Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos, conforme a autoridade fixar em função da
natureza e da gravidade da falta cometida;
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5.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o inadimplente ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior;
5.1.4. Se der causa à rescisão do presente contrato sem justo motivo obrigar-se-á ao pagamento
de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total do lote de sucata que deixar de ser
pago à época da ocorrência, a qual será revertida à parte inocente, garantindo sempre o direito
à defesa;
5.1.5. Se não houver o pagamento no prazo estipulado, ensejará a rescisão, com aplicação da
multa e demais penalidades descritas neste contrato;
5.1.6 As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, e o seu pagamento não
eximirá o COMPRADOR da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas. O COMPRADOR também não se eximirá das sanções previstas nas Leis Federais n.º
8.666/93 e 8.883/94 e suas alterações.
5.1.7. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra;
5.1.8. O ALIENANTE reserva-se no direito de descontar das faturas os valores correspondentes às
multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais, ou,
quando for o caso, efetuará a cobrança judicialmente;
5.1.9. A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra
princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou
corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração
de processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013, sem
prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal nº
8.666/1993.
CLÁUSULA

6

DAS OBRIGAÇÕES DO ALIENANTE
O ALIENANTE se compromete, em decorrência desta avença, a:
Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais;
DA VIGÊNCIA
O prazo da vigência deste instrumento inicia-se a partir da data de sua assinatura e encerra-se
até que termine todas as obrigações das partes.
CLÁUSULA

8

OBRIGAÇÕES DO COMPRADOR
8.1. Comunicar imediatamente o ALIENANTE qualquer ocorrência ou anormalidade nos lotes de
sucatas;
8.2. Manter durante o pagamento das obrigações, as condições de habilitação que lhe foram
exigidas na licitação;
8.3. Efetuar o pagamento dentro do prazo contratado
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8.4. Realizar a retirada, carregamento, descarregamento e a pesagem do(s) objeto(s) do(s)
lote(s), onde as despesas com isto ficarão a cargo do Alienante.
CLÁUSULA

9

DOS FISCAIS/GESTORES DO CONTRATO
Ficam designados para fiscais/gestores deste instrumento contratual os seguintes servidores:
9.1. Secretário Municipal de Serviços Urbanos: Sr. Sergio Aparecido de Santi – C.P.F. : 043.554.61807;
9.2. Sr. Ricardo Sergio Sartori (Gestor do Contrato) – C.P.F. : 249.262.678-45;
9.3. Sr. Talles Alexandre Silva da Cunha (Gestor do Contrato) – C.P.F. : 216.646.378-93;
9.4. Se houver mudança das pessoas acima nomeadas durante a vigência contratual, o
comprador será comunicado por ofício, não havendo necessidade de formalização de Termo
Aditivo.
CLÁUSULA

10

DO SUPORTE LEGAL
O presente instrumento é firmado de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA 11
DOS RECURSOS
11.1. O prazo para apresentação das razões do recurso, e para contrarrazões, está disciplinado no
art. 109, I, § 3º da Lei Federal n° 8.666/93;
11.2. O recurso deverá ser dirigido a autoridade que praticou o ato, o qual deverá ser
protocolado no Setor de Protocolo deste Município, ou no próprio Departamento de Licitações,
Contratos e Aditivos, que estão localizados na Praça Epitácio Pessoa, 03, Centro, Pedreira/SP,
CEP.: 13.920-00, entregue por correio no referido endereço, ou por e-mail, no seguinte endereço
eletrônico: licitacaopedreira@yahoo.com.br. O encaminhamento do recurso, e o prazo para
julgamento, está disciplinado no § 4º., do art. 109 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA

12

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Destaca-se que todas as conversas/intimações serão feitas pelo(s) endereço(s) de e-mail(s)
descrito(s) na proposta do alienante, sendo que qualquer modificação deverá ser comunicada
por escrito no endereço de e-mail contratospedreira@gmail.com, onde deve ser solicitado
protocolo de recebimento, e toda e qualquer notificação será feita através do(s) endereço(s) de
e-mail(s) informado(s), inclusive os prazos estabelecidos nos arts. 87 e 109 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA

13

DO FORO
13.1. Para quaisquer questões, dúvidas ou controvérsias oriundas da execução do presente
contrato, as partes elegem de comum acordo o foro da Comarca de Pedreira, Estado de São
Paulo, para dirimir as questões da interpretação deste ajuste, e renunciam a outros pôr mais
privilegiados que sejam.
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13.2. E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado e pôr estarem as partes justas e
Compradoras de pleno acordo, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e para um
único efeito de direito, juntamente com duas testemunhas abaixo nomeadas, a tudo presente.
Pedreira (SP), ___ de _______________ de 201___.

MUNICÍPIO DE PEDREIRA/SP

(NOME DO COMPRADOR)

PREFEITO(A) MUNICIPAL
ALIENANTE

(REPRESENTANTE LEGAL DO COMPRADOR)
COMPRADOR

TESTEMUNHAS:
01 -

02 -

Nome por extenso

: __________________________________

R.G.

: __________________________________

Assinatura

: __________________________________

Nome por extenso

: __________________________________

R.G.

: __________________________________

Assinatura

: __________________________________
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ANEXO II – CONCORRÊNCIA Nº 01/2020
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
ALIENANTE: Município de Pedreira/SP
COMPRADOR:
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):
OBJETO: ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS (SUCATAS) DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE PEDREIRA/SP.
Na qualidade de ALIENANTE e COMPRADOR, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da
tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse,
para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e
o mais que couber.
Outrossim, estamos cientes, doravante, de que 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, de
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.
Pedreira (SP), __ de _______________ de 20__.

MUNICÍPIO DE PEDREIRA/SP

(NOME DO COMPRADOR)

NOME DO(A) PREFEITO(A)
ALIENANTE

(REPRESENTANTE LEGAL DO COMPRADOR)
COMPRADOR
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ANEXO III – CONCORRÊNCIA Nº 01/2020
MODELO: CARTA DE CREDENCIAMENTO – PESSOA FÍSICA

Ref: CONCORRÊNCIA Nº 01/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2020
Pelo presente, designo o Sr. ___________________________________, portador do RG nº
____________________, para ser meu(minha) representante, estando ele(a) credenciado(a) a
responder junto a V.Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura,
exame, habilitação, classificação e interposição de recursos para fins de participação na
licitação em referência.

_____________________________
Data

___________________________________
Assinatura do(a) Representante Legal
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ANEXO IV – CONCORRÊNCIA Nº 01/2020
MODELO: CARTA DE CREDENCIAMENTO – PESSOA JURÍDICA

Ref: CONCORRÊNCIA Nº 01/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2020

Pelo presente, designo o Sr. ___________________________________, portador do RG nº
____________________, para representante desta pessoa jurídica, estando ele(a) credenciado(a) a
responder junto a V.Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura,
exame, habilitação, classificação e interposição de recursos para fins de participação na
licitação em referência.

_____________________________
Data

___________________________________
Assinatura do(a) Representante Legal
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ANEXO XI – CONCORRÊNCIA Nº 01/2020
MODELO: DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME
AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Eu, _______________________________________, portador do RG nº _________________ e do CPF nº
_______________, representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial ou
de pessoa física), interessado em participar da Concorrência nº 01/2020, Processo Licitatório n°
30/2020, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro,
que:
a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento
licitatório;
d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em
potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes
da abertura oficial das propostas;
f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta
declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
DECLARO, ainda, que a pessoa que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes,
corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou
estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013.

_____________________________________________________________________________________________
Data e assinatura do(a) representante legal do licitante

Praça Epitácio Pessoa, nº 03 – Centro – Pedreira / SP – CEP: 13920-000 – Fone: (19) 3893.3522 – Fax: (19) 3893.3185
CNPJ: 46.410.775/0001-36 – Home Page: www.pedreira.sp.gov.br

21

