
MUNICIPIO DE VILA LANGARO


AV. 22 DE OUTUBRO, 311


FONE 3616-0003


Edital de Licitação


DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:
 20/02/2017
Modalidade.:
 Convite

Numero.....:
 0002/17
 DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS..:
 02/03/2017


HORARIO......................:
 09:00


Fornecedor.:

Endereço...:

CGCMF......:

CGCICM.....:
 Fone..:

Cidade.....:
 Estado:
 CEP:


OBJETIVO:
 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS USADOS PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS


ENCARGOS GERAIS DA LICITAÇÃO


01- Local da Entrega das Propostas.....: 
PREFEITURA MUNICIPAL


PREFEITURA MUNICIPAL
02- Local de Entrega do Objeto Licitado: 


01/03/2017
03- Prazo de Entrega das Propostas.....: 


IMEDIATO APÓS HOMOLOGAÇÃO
04- Prazo de Entrega do Objeto Licitado: 


05- Condições de Pagamento.............: 
EM ATÉ 5 DIAS DA ENTREGA


06- Validade da Proposta...............: 
60 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 podera anexar folhas complementares ou material ilustrativo 

acerca do objeto licitado.

10-Esta licitação será rigida em todos os seus termos pela Lei 8666/93 e suas 

alterações.

11-Os documentos deverão ser entregues em envelopes separarados, fechados, endereçados 

ao município licitante, contendo em uma de suas partes externas o numero da licitação, 

modalidade, nome do proponente e discriminação "DOCUMENTAÇÃO" e "PROPOSTA", os quais 

serão abertos pela comissão de licitações durante a fase de julgamento.

12 - No envelope de documentação, para fins de habilitação deverá constar:

12.1 - Prova de Inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;

12.2 - Ato Constitutivo da Empresa

12.3 - Certificado de Regularidade da Receita Federal;

12.4 - Certificado de Regularidade com o FGTS.

12.5 - Certidão negativa Trabalhista

12.6 - Declaração conforme art. art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos.


Item
 Qtdade
 Unid.
 Especificação
 Valor Unit.
 Vlr. Total


OBJETO:
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS USADOS PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS


001
 1
 UN
 VEICULO AUTOMOTOR, espécie camionete 


1




MUNICIPIO DE VILA LANGARO


AV. 22 DE OUTUBRO, 311


FONE 3616-0003


aberta, bicombustível, ano de fabricação 

não inferior a 2010 e maximo 2012, com 

direção hidráulica, vidro elétrico, com 

caçamba para carga de no mínimo 400 Kg, cor 

prata ou branca, potência mínima de 85 CV, 

revisada,  com kilometragem não superior a 

65.000 KM, cabine estendida, com protetor 

de caçamba, com 4 pneus novos aro 14', 

radio com entrada USB, garantia de 90 dias 

ou 5.000Km, livre e desembaraçada, com 

licenciamento de 2017 em dia.


002
 1
 UN
 VEICULO AUTOMOTOR, espécie automóvel, tipo 

sedan, 4 portas, bicombustível, ano de 

fabricação 2015 ou 2016, com direção 

hidráulica, vidro elétrico, ar 

condicionado, potência mínima de 100 CV, 

air bag dianteiro, freios abs, com encosto 

de cabeça no banco trazeiro, porta malas 

com capacidade minima de 450 lts, com 

kilometragem maxina de 36.000Km, com 

comprovação de revisões feitas em revenda 

autorizada da marca, com som  e radio com 

entrada usb, licenciamento 2017, livre e 

desembaraçado, revisado, garantia mínima de 

90  dias ou 5.000 km


VALOR TOTAL:__________________________________


Observações do Proponente:


Autorização:
 CLAUDIOCIR MILANI

PREFEITO MUNICIPAL


, em 20 de Fevereiro de 2017
VILA LANGARO


Assinatura e Carimbo 
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MUNICIPIO DE VILA LANGARO


AV. 22 DE OUTUBRO, 311


FONE 3616-0003


RECIBO DE PROCESSO LICITATÓRIO


Modalidade.:
 Convite

Numero.....:
 0002/17

DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:
 20/02/2017


DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS..:
 02/03/2017

HORARIO......................:
 09:00


                            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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