PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS
Rua Germano Winck, 525
FONE 51 3616-2002/2004

Edital de Licitação
Modalidade.: Convite
Numero.....: 0003/17

DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO: 18/04/2017
DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS..: 26/04/2017
HORARIO......................: 10:00

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

Fone..:
Estado:

CEP:

OBJETIVO: Conserto da bomba injetora do carro FORD cargo 2628E ano
2006/2007 motor cummins 6cc veículo 2628
ENCARGOS GERAIS DA LICITAÇÃO
01- Local da Entrega das Propostas.....: PREFEITURA DE HERVEIRAS
02- Local de Entrega do Objeto Licitado: ALMOXARIFADO DA PREF. DE HERVEIRAS
03- Prazo de Entrega das Propostas.....: 26/004/2017
04- Prazo de Entrega do Objeto Licitado: APÓS HOMOLOGAÇÃO DO OBJETO
05- Condições de Pagamento.............: 15 DIAS APÓS A ENTREGA DO OBJETO
06- Validade da Proposta...............: 30 Dias

07- A Administração reserva-se o direito de aceitar a proposta que lhe seja mais
vantajosa, observado os critérios de preços , condições de pagamento e outros
fatores, assim como de recusar , total ou parcialmente, o conteudo da proposta , nos
termos da LEi 8.666/93, e suas alterações.
08-Não serão aceitas as propostas que nao atenderem as condições gerais deste convite,
bem como aos dispositivos legais em vigor, pertinentes a matéria.
09 - Sendo necessário , e desde que não ocorra nenhuma contrariedade aos dispositivos
legais, o Proponente poderá anexar folhas complementares ou material ilustrativo
acerca do objeto licitado.
10 - Esta licitação será regida em todos os seus termos pela Lei Federal 8666/93 e
suas alterações.
11 - Os documentos deverão ser entregues em envelopes separados, fechados, endereçados
ao Municipio licitante, contendo em uma de suas partes externas o número da licitação,
modalidade, nome do proponente e descriminação "DOCUMENTAÇÃO" e "PROPOSTA", os quais
serão abertos pela comissão de licitações durante a fase de julgamento.
12 - No envelope 01 "DOCUMENTAÇÃO" deverá constar as certidões negativas, em vigor:
12.1 - INSS;
12.2 - FGTS;
12.3 - Copia do CNPJ autenticado ou emitido via internet;
12.4 - Certidões negativas de débitos MUNICIPAL , ESTADUAL E FEDERAL;
12.5 - Declaração da firma de que não emprega mão-de-obra infantil.
12.6 - Em caso de empresa que se enquadra na condição de micro ou pequena empresa
conforme Lei Complementar 123/2006, anexar comprovação e, Contrato Social ou Balanço
Financeiro do último exercício.
12.7 - Comprovação da CNDT (banco nacional de devedores trabalhistas) conforme Lei Nº
12.440 de 04 de janeiro de 2012.
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12.8 - Declaração subscrita pelo representante legal da empresa que a mesma não foi
declarada inidônea por ato do poder publico;
12.9 - Declaração que a empresa não está impedida de contratar com a Administração
Pública.
13 - Os documentos emitidos VIA INTERNET terão a veracidade de seus dados comprovada
no Site do órgão emitente;
13.1 - Todos os DEMAIS DOCUMENTOS deverão vir em original ou autenticados.
13.2 - Os documentos apresentados não deverão ter data superior a 180 dias, a contar
da data de emissão.
14 - No envelope nº 02 "PROPOSTA DE PREÇO" deverá conter preço datilografada ou
impressa, datada,carimbada e assinada pelo Proponente.
15 - O critério de julgamento a ser observado será o de menor valor global, com a
especificação da marca do produto cotado.
16 - No ato de entrega, todos os produtos serão conferidos e fiscalizados pelo
responsável do Setor de Almoxarifado e caso não estiverem de acordo com as condições
pré-establecidas, a fornecedora deverá providenciar a sua substituição sem ônus ao
Municipio em prazo não superior a 48 horas, sob pena da aplicação das penalidades
cabíveis previstas na legislação vigente, além de 10% do valor total dos serviços.
17 - Todos os produtos cotados deverão ser entregues em remessa única.
18 - O licitante vencedor deverá entregar a bomba injetora montado no ato da entrega
do objeto desta licitação.
19 - A empresa licitante deverá remeter ao Setor de Licitações o recibo de Processo
Licitatório, datado e carimbado e assinado.
20- Ademais também compõem o presente Edital os Anexos I e II.
20 - Mais informações na Sede da Prefeitura de Herveiras, fones (51) 3616 2002/2004,
no Setor de Compras e Licitações ou pelo email: licitacoes@herveiras.rs.gov.br
Item

Qtdade

Unid. Especificação

Valor Unit. Vlr. Total

OBJETO:Peças para concerto de bomba injetora veículo 2628
001
002

1
2

CJ
PC

Kit bomba injetora e mão de obra
Bico injetor motor cummins 6cc

VALOR TOTAL:__________________________________
Observações do Proponente:

Autorização: PAULO NARDELI GRASSEL
PREFEITO MUNICIPAL
HERVEIRAS , em 18 de Abril de 2017

Assinatura e Carimbo
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RECIBO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Modalidade.: Convite
Numero.....: 0003/17
DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO: 18/04/2017
DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS..: 26/04/2017
HORARIO......................: 10:00
Recebemos cópia do processo licitatório conforme
especificações acima,
bem como estamos cientes das condições gerais impressas na mesma e as demais normas
que regem as licitações, especialmente a Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações.

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