
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 018 -3273-9300 
CEP: 19160-000 - ÁLVARES MACHADO-SP 

 

 
 “Diga não às Drogas e Pedofilia”, Denuncie!       

Telefones: 181 e 190 Plantões 24h por dia. 

Observação: A denúncia pode ser anônima 

LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA 

EDITAL REFERENTE AO CONVITE Nº 02/2016 – PROCESSO Nº 30/2016 

PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CBUQ) E 

EMULSÃO ASFÁLTICA. 

Repartição Interessada: Diretoria Municipal de Obras.  

Regida Pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores e Lei Complementar 123/06. 

 

  HORÁCIO CESAR FERNANDEZ, Prefeito Municipal de Álvares Machado, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas 

alterações; faz saber que até às 9 horas do dia 26 de abril de 2016, serão recebidos no Setor de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Álvares Machado, na Praça da Bandeira s/nº - Centro, as 

especificações abaixo, estando a reunião de abertura dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e 

“PROPOSTA” marcada para o mesmo dia e horário acima mencionado, pelo critério de menor 

preço por lote. 
 

1 – DO OBJETO 

Aquisição de Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ) e emulsão asfáltica conforme 

especificações e quantidades abaixo: 

 

LOTE 01 

ITEM QTD UNIDADE PRODUTO 

01 210 Tonelada CBUQ - faixa 4 Padrão DER 

02 2.720 Litros Emulsão Asfáltica RR-2C diluição máxima de 30% 

    

 

2 – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 

a) Os materiais serão retirados por funcionários autorizados pela Diretoria de Obras, em 

transporte próprio do município, devendo ser previamente agendado junto ao fornecedor.  

 

3 - DAS CONDIÇÕES NA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO: 

Poderão participar da Licitação, empresas inscritas ou não na seção de Cadastro de Fornecedores da 

Prefeitura Municipal, ou as que manifestarem o interesse de participar até 24 (vinte e quatro) horas 

antes. 

 

4 - DA DOCUMENTAÇÃO 

Para a participação, as empresas deverão apresentar a documentação abaixo, em original, ou por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração: 

a) Ato Constitutivo, Estatuto Social em vigor, devidamente registrado. 

b) Prova de inscrição no C.N.P.J. 

c) Prova de Regularidade junto ao F.G.T.S. 

d) Certidão Negativa de Débitos Municipais.  

e) Certidão Negativa/regularidade de débitos trabalhistas (CNDT). 

 

5 – DAS PROPOSTAS: 

Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações 

exigidas. 

A proposta deverá constar: 

a) Indicação obrigatória do preço; 

b) Marca do produto e características; 

c) Validade da proposta, sendo que é exigido o mínimo de 60 (sessenta) dias; 
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d) Assinatura do representante legal da empresa. 

e) As propostas deverão ser enviadas DATILOGRAFADAS ou IMPRESSAS, não sendo aceito 

preenchimento manuscrito, podendo ser preenchidas no modelo fornecido pelo Setor de 

Licitações; 

f) Os preços propostos deverão ser expressos em Moeda Nacional (REAL). 

 

6 - DOS ENVELOPES: 

Deverá haver 02 (dois) envelopes, sendo os envelopes lacrados, identificando externamente, conforme 

abaixo: 

 

A Prefeitura Municipal de Álvares 

Machado/SP 

Setor de Licitação 

Envelope – 01 “DOCUMENTAÇÃO” 

Convite 02/2016 

Nome da empresa... 

A Prefeitura Municipal de Álvares 

Machado/SP 

Setor de Licitação 

Envelope – 02 “PROPOSTA” 

Convite 02/2016 

Nome da empresa... 

 

7 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

Da data designada para abertura dos envelopes, serão primeiramente abertos os envelopes 

documentação, onde serão analisados se estão presentes as exigências constantes do item 4, deste 

Edital. 

Serão consideradas inabilitadas as proponentes que estiverem em desacordo com as condições 

estabelecidas, que objetivamente não atenderem as exigências constantes deste edital. 

Iniciada a fase das propostas, não caberá qualquer alegação ou manifestação com relação à fase 

documentação. 

Será considerada vencedora a licitante que oferecer a proposta de menor preço total do Lote. 

Em caso de empate, far-se-á sorteio, podendo ser na mesma sessão de julgamento. 

 

8 - DO PAGAMENTO: 

Em até 30 (trinta) dias após entrega do produto e emissão da Nota Fiscal. 

 

9 – DO REAJUSTE 

O ajuste será de conformidade com a legislação federal e no caso de aumento ou reduções dos preços 

dos produtos serão adotados critérios do Governo Federal, devendo ser apresentado planilhas de custos 

do produto, com seus devidos comprovantes, em conformidade com o Artigo 65, II “d” da Lei Federal 

nº 8.666/93.  

 

10 – DA GARANTIA 

Não será exigida prestação de garantia para a presente licitação. 

 

11 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

Os recursos para cobrir a despesa desta licitação correrão à conta da dotação: 

124 – Crédito Orçamentário 

Órgão 02 – Poder Executivo 

Unidade Orçamentária – 02.09 – Diretoria de Obras e Serviços Municipais 

154520023 - Urbanismo 

2023000 – Manutenção dos Serviços Públicos 

339030000000 Material de Consumo 

 

12 – DA QUALIDADE DOS PRODUTOS 

Os produtos deverão ser de primeira qualidade, sob pena de não serem aceitos. 
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13 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

Qualquer cidadão e os licitantes interessados poderão nos termos do artigo 41 §§ 1º e 2º da lei 

8.666/93 e suas alterações posteriores, impugnar os termos do edital. Não o fazendo no prazo legal, 

não mais ensejara este direito. 

 

14 - PENALIDADES 

Ao contrato total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais a saber: 

a) As penalidades pelo descumprimento do contrato a ser firmado estão dispostas nos termos dos 

artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

b) De acordo com Artigo 81 da Lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, a recusa injustificada da 

licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 

estabelecido, caracteriza o descumprimento total obrigação assumida. 

c) A falta de assinatura de contrato de sua aceitação ou retirada do instrumento equivalente e não 

cumprimento total ou parcial do ajuste por parte da CONTRATADA ensejará a Administração a 

aplicação da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, podendo 

também ser aplicadas, cumulativamente, as penalidades de suspensão temporária e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, facultada a defesa prévia do interessado no 

respectivo processo, no prazo legal. 

d) A multa aplicada, após regular processo administrativo, assegurado o direito de defesa, será 

descontada da garantia contratual. 

e) A multa de mora será calculada, progressiva e cumulativamente sobre o valor da obrigação não 

cumprida, nos percentuais: 

Nos atrasos de até 30 (trinta) dias a multa será 1% (um por cento) ao dia 

Nos atrasos superiores 30 (trinta) dias a multa será de 2%(dois por cento) ao dia. 

f) As multas são independentes, sendo aplicadas cumulativamente, não tendo caráter compensatório, e, 

portanto, não eximem a Contratada da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que vierem a 

acarretar. 

 

15 – DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/06: 

Aplicará nesta licitação o disposto nos Artigos 42 a 46 da Lei Complementar 123/06. 

 

16 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES: 

O Setor de Licitações da Prefeitura Municipal prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 

interessados nesta licitação, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 16:00, na Praça da Bandeira s/nº - 

Centro, ou pelo telefone: (18) 3273-9300. 

 

17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

A Prefeitura Municipal poderá revogar ou anular esta licitação nos termos do art. 49 da Lei nº 

8.666/93, no seu todo ou em parte. 

Para dirimir quaisquer quesitos decorrentes desta licitação não resolvida na esfera administrativa, será 

competente o Foro da Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo. 

 

 

Álvares Machado, 13 de abril de 2016. 

 

 

 

 

HORÁCIO CESAR FERNANDEZ 

PREFEITO 
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(MINUTA DE CONTRATO - CONVITE Nº 02/2016.) 

AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CBUQ) E EMULSÃO, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO E  A EMPRESA.................. 

 

CONTRATO N° XXX/2016 – CONVITE N° 02/2016 – PROC 30/2016 – HOMOL: ________ 

 

Aos XXX dias do mês de XXXXXXX de 2.015, o MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO, Estado de São 

Paulo, pessoa jurídica de direito interno público, inscrita no CNPJ sob o nº 43.206.424/0001-10, com sede 

administrativa no Prédio da Prefeitura Municipal de Álvares Machado, na Praça da Bandeira s/nº, doravante 

denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada por seu Prefeito 

Municipal,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, casado, e de outro lado a Empresa 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrita no CNPJ 

sob o nº.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede na Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXX em XXXXXXXXXXX, representada neste ato pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXX doravante 

denominada CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

Aquisição de Concreto Asfáltico usinado a quente (CBUQ) e emulsão asfáltica, conforme especificações e 

quantidades abaixo:  

ITEM QTD UNIDADE PRODUTO V. UNIT V.TOTAL 

01 210 Tonelada CBUQ - faixa 4 Padrão DER   

02 2.720 Litros 
Emulsão Asfáltica RR-2C diluição máxima 

de 30% 

  

      
 

CLAÚSULA SEGUNDA – VALOR DO CONTRATO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
Dar-se-á ao presente contrato o valor estimado de R$...(......................................................). 

 

As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Dotação orçamentária: 

 

124 – Crédito Orçamentário 

Órgão 02 – Poder Executivo 

Unidade Orçamentária – 02.09 – Diretoria de Obras e Serviços Municipais 

154520023 - Urbanismo 

2023000 – Manutenção dos Serviços Públicos 

339030000000 Material de Consumo 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VENCIMENTO 

O Presente contrato terá sua vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2016. As 

quantidades licitadas são estimadas, podendo não ser requisitadas na sua totalidade; quando solicitadas, deverão 

ser retiradas pelo município mediante requisição, conforme as necessidades da Administração.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL DE ENTREGA E PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 

Os produtos serão retirados por funcionários autorizados pela Diretoria de Obras, em transporte 

próprio do município, devendo ser previamente agendado junto ao fornecedor. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

O pagamento ocorrerá em até 30 dias após entrega dos produtos após da emissão da Nota Fiscal. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 

Ao contrato total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais a saber: 

a) As penalidades pelo descumprimento do contrato a ser firmado estão dispostas nos termos dos artigos 86 e 87 

da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
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b) De acordo com Artigo 81 da Lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, a recusa injustificada da licitante 

vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, 

caracteriza o descumprimento total obrigação assumida. 

c) A falta de assinatura de contrato de sua aceitação ou retirada do instrumento equivalente e não cumprimento 

total ou parcial do ajuste por parte da CONTRATADA ensejará a Administração a aplicação da multa de 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, podendo também ser aplicadas, cumulativamente, as 

penalidades de suspensão temporária e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, 

facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo legal. 

d) A multa aplicada, após regular processo administrativo, assegurado o direito de defesa, será descontada da 

garantia contratual. 

e) A multa de mora será calculada, progressiva e cumulativamente sobre o valor da obrigação não cumprida, nos 

percentuais: 

Nos atrasos na entrega, de até 30 (trinta) dias a multa será 1% (um por cento) ao dia 

Nos atrasos superiores 30 (trinta) dias a multa será de 2%(dois por cento) ao dia. 

g) As multas são independentes, sendo aplicadas cumulativamente, não tendo caráter compensatório, e, portanto, 

não eximem a Contratada da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que vierem a acarretar. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

A Prefeitura Municipal poderá revogar ou anular esta licitação nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93, no seu 

todo ou em parte. 

 

CLÁUSULA OITAVA– RESCISÃO 

A PREFEITURA poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, sem que assista, à CONTRATADA, direito de 

reclamação ou indenização independente de interpelação judicial ou extrajudicial. 

 

CLÁUSULA NONA – FORO 
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo com 

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e único efeito, 

na presença das testemunhas abaixo. 

Álvares Machado- SP,___ de ____ de  2016. 

 

CONTRATANTE:______________    

 

 

 

CONTRATADA:___________________ 

 

 

 

TESTEMUNHAS:  1) _______________________ 2) _______________________ 
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MODELO DE PROPOSTA 

Nome da empresa: _________________________________________________________ 

 

CNPJ: ___________________________ 

 

 LOTE 01   

ITEM QTD UNIDADE PRODUTO V. UNIT V. TOTAL 

01 210 Tonelada CBUQ - faixa 4 Padrão DER   

02 2.720 Litros 
Emulsão Asfáltica RR-2C diluição máxima 

de 30% 

  

      

 

 

 
 
 

Validade da Proposta ______ dias. 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

Nome da empresa e assinatura do representante legal 
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COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 

 

 

CARTA CONVITE Nº 02/2016 

 

 

  Declaro que fui convidado a participar do Procedimento Licitatório CONVITE Nº 

02/2016, que tem por objeto a Aquisição de Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ) e emulsão 

asfáltica, tendo recebido o respectivo edital e seus anexos.   

 

 

 ________________________, ______ de __________________ de 2016. 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Responsável e Carimbo da empresa 

 

 

 

 

 

 


