
                                                                                                                           

 

                                                                         TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 

                                                                                      EDITAL Nº 001/2023 

                                                                 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2022 

                                                               TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR VALOR UNITÁRIO 

 

 

 A FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA, por meio da Sra. Raniere Nogueira dos 

Santos, Diretora Presidente Substituta, torna público que, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, fará realizar licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR VALOR 

UNITÁRIO, na forma de aquisição do veículo van zero km, para atender as demandas de saídas e passeios 

com crianças e adolescentes da Fundação, conforme Termo de Referência (Anexo I). O recebimento da 

documentação de Habilitação e Propostas se dará impreterivelmente até 11h30m do dia 17/02/2023 na 

Rua Joaquim Cursino dos Santos, nº 60, Centro, CEP: 11.690-045, Ubatuba-SP. No mesmo dia às 14h00m, 

serão abertos em ato público, pela Comissão Permanente de Licitação, os envelopes nº 01 – 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e envelopes nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL, no mesmo endereço.  

 

1 – OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO 

1.1. Constitui objeto desta licitação a escolha da proposta de menor valor unitário para Contratação de 

empresa para aquisição do veículo van zero km para atender as demandas de saídas e passeios com 

crianças e adolescentes da Fundação, conforme Termo de Referência (Anexo I). 

1.2. A empresa deverá observar rigorosamente as, especificações técnicas, descrição, unidades e 

quantidades constantes e demais requisitos previstos neste edital e seus anexos, 

independentemente de transcrição e ainda as normas de segurança e qualidade da ABNT – 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

1.3. A Contratada deverá prestar garantia técnica contra defeitos de fábrica, defeitos de materiais ou de 

manufatura, vícios – aparentes ou ocultos, mínimo de 01 (hum) ano, contado do recebimento do 

veículo licenciado e emplacado. 

1.4. Durante o período de garantia, a Contratada, sempre que solicitada, independentemente de ser ou 

não a fabricante do veículo van, indicará rede autorizada nos estados de entrega, para realização 

dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, que ocorrerá ás expansas da Contratante. 

1.5. O veículo deverá atender aos limites máximos de emissão de poluentes provenientes do 

escapamento, fixados no âmbito do Programa de Controle de Poluição do ar por Veículos 

Automotores – PROCONVE, conforme as Resoluções CONAMA Nº 18 de 06/05/1986 e de nº 315, de 

29/10/2002, atualizações posteriores e legislação correlata. 

1.6       A licitante vencedora, executando determinada em desacordo com tais leis, normas e regulamentos, 

assumirá todos os custos advindos desta inobservância. 

1.7       Caso sejam identificados defeito no veículo e/ou discrepâncias em relação ás especificações deste 

Termo de Referência, o prazo para substituição será de 30(trinta) dias corridos. 

1.7.1     Na hipótese de substituição do veículo, será contado novo prazo de garantia, a partir do novo 

recebimento definitivo. 



1.7.2     O preço indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos pela licitante na data da 

apresentação desta proposta, incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas 

administrativas, seguro, frete e lucro. 

1.7.3     O objeto a ser fornecido atenderá rigorosamente ás prescrições estabelecidas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e por todas as normas nacionais e estrangeiras pertinentes do 

assunto. 

1.7.4      Deverá ser observada as normas técnicas do INMETRO e da ISO 14.000; utilizar materiais novos, 

comprovadamente de qualidade satisfazendo rigorosamente as especificações constantes deste Termo, as 

normas da ABNT e dos fabricantes, e as normas internacionais consagradas, na falta de regulamentação pela 

ABNT. 

1.7.5       A proposta deverá ser preenchida conforme modelo do Anexo (s) constante do processo. 

 

2 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 2.1. Os pedidos de esclarecimentos relacionados com esta licitação deverão ser solicitados, por 

escrito até 03 (três) dias úteis anteriores a entrega dos envelopes, junto à Comissão Permanente de 

Licitação, protocolizados na Fundação no endereço acima, no horário das 09h às 11h e das 14h às 

16h, dias uteis. 

 2.2. O edital completo deverá ser retirado na Fundação mediante apresentação de um pen-drive ou 

CD ou em sua página eletrônica: fundac@ubatuba.sp.gov.br  

 

2.3 integram este edital de Tomada de Preços: 

 2.3.1. Termo de Referência – Anexo I; 

 2.3.2. Representação anexo II; 

 2.3.3. Modelo de Proposta de Preços – Anexo III 

 2.3.4. Declaração de Fatos Impeditivos – Anexo IV; 

 2.3.5. Declaração de condição de microempresa ou EPP – Anexo V; 

 2.3.6. Minuta de Contrato – Anexo VI; 

2.3.7. Termo de Ciência e Notificação – Anexo VII. 

 3. DA REPRESENTAÇÃO 

 3.1. A licitante poderá nomear um representante junto a CPL, munidos de documentos para participar 

deste procedimento licitatório.  

3.2. Cada licitante terá apenas um representante, com idade a partir de 18 (dezoito) anos. 

 3.3. Para representar deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

3.3.1. Declaração de Representação conforme Anexo II; 

 3.3.2. 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; 

 3.3.3. Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem 

poderes específicos para interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 

mailto:fundac@ubatuba.sp.gov.br


pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no item 3.3.2, 

que comprove os poderes do mandante para a outorga; 

 3.4. O representante legal ou o procurador deverão identifica-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto. 

 3.4.1. Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados antes do início da sessão. No caso 

de cópias, as mesmas deverão ser autenticadas por tabelião ou pela Comissão, desde que apresentadas nas 

vias originais.  

3.5. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante 

. 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 4.1. Condições específicas para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:  

4.1.1. Estará assegurado o tratamento diferenciado e favorecido as microempresas ou empresas de 

pequeno porte, devidamente enquadradas aos comandos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006, desde que não estejam inclusas nas vedações previstas no § 4º do mesmo artigo; 

 4.1.2. O tratamento diferenciado e favorecido será concedido mediante a declaração da condição de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 – 

Anexo V; 

 4.1.3. As microempresas ou empresas de pequeno porte que não comprovarem sua condição poderão 

participar normalmente do certame, porém, não usufruirão de tratamento diferenciado. 

4.2. Não poderão participar da Tomada de Preços: 

 4.2.1. Pessoa Jurídica declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos 

do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 4.2.2. Pessoa Jurídica suspensa temporária de participar em licitação e impedida de contratar com o 

Município de Ubatuba, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 

4.2.3. Pessoa Jurídica impedida de licitar e contratar com o Município de Ubatuba, nos termos do artigo 7º, da Lei 
Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002.  
 
4.2.4. Pessoa Jurídica com falência decretada.  
 
4.2.5. Tenha para tanto constituído consórcio ou, qualquer que seja sua forma de constituição;  
 
4.2.6. Pessoa Jurídica cujo( s) dirigente(s) ou responsável(s) técnico(s) seja(m) ou tenha(m) sido, nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias anteriores à data da publicação do Edital, servidor(es) ocupante(s) de cargo(s) ou emprego(s) nos órgãos 
ou entidades contratantes ou responsáveis pela Tomada de Preços, ou agente(s) público(s), impedidos de contratar com 
a Administração Pública por vedação constitucional ou legal.  
 
4.2.7. A participação na Tomada de Preços implica a integral e incondicional aceitação de todos os termos, disposições e 
condições do Edital, da Minuta do Contrato e seus Anexos, bem como das demais normas aplicáveis a esta Tomada de 
Preços.  
 
4.3. PRAZOS E DATAS  
 
4.3.1. O prazo de entrega será de 120 (cento e vinte) dias corridos  
 
4.3.2.  Caso as datas previstas para realização de eventos da presente licitação sejam declaradas feriado ou ponto 
facultativo e, não havendo retificação de convocação, esses eventos serão realizados no primeiro dia útil subsequente, 
no mesmo local e hora previstos, independentemente de qualquer comunicação às empresas interessadas 
 
4.4. LEGISLAÇÃO E NORMAS APLICÁVEIS  
 
4.4.1. Aplica-se a presente licitação e ao contrato que dela defluirá no que couber, as disposições da Lei Federal nº 
8666/93 e suas alterações; bem assim as normas técnicas e administrativas aplicáveis em especial as da ABNT – 
Associação Brasileira de Normas Técnicas 
 



 
 
 
 
4.5. REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO  
 
 
4.5.1. A Fundação poderá até a formalização definitiva do instrumento contratual, desistir da contratação, bem assim, 
revogar por interesse público ou anular esta licitação no todo ou em parte, sem que disso resulte para qualquer licitante 
direito e pedido de ressarcimento ou indenização.  
 
 
5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO  
 
5.1. A proposta e a documentação deverão ser apresentadas separadamente, em uma só via, em dois envelopes, ambos 
opacos e devidamente fechados, titulados na ordem regulamentada pela Lei Municipal nº 3.973/2017.  
 
ENVELOPE Nº 01: DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
 
ENVELOPE Nº 02: PROPOSTA COMERCIAL  
 
5.2. Os envelopes mencionados deverão conter na sua parte externa, além da denominação social, nº do CNPJ e nº da Inscrição 

Estadual da proponente, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE Nº _________________________  
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA  
Ref.: Tomada de Preços nº 001/2023  
Processo nº 012/2022  
Empresa:  
 
5.3. Não serão consideradas propostas apresentadas por telex, telegrama, via postal, e-mail ou por “fac-símile”.  
 
5.4. Os documentos constantes de cada envelope deverão ser apresentados em pastas, contendo uma primeira página 
que discrimine seu conteúdo (índice), e as demais, numeradas, rubricadas e na ordem estabelecida neste edital.  
 
5.5. A proposta deverá seguir as instruções contidas neste edital.  
 
5.6. Todos os documentos referidos neste edital deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópias 
autenticadas por cartório competente ou por funcionário da Administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, 
não sendo aceitos protocolos e nem documentos com prazos de validade vencidos. No caso de certidão, quando não 
consignar o prazo de validade, serão consideradas válidas as expedidas com data não superior a 90 (noventa) dias, 
anteriores a data de entrega dos envelopes.  
 
5.7. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for filial, todos os 
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz.  
 
5.8. Após o horário estabelecido, não será recebido qualquer documento dos eventuais licitantes, tampouco serão 
permitidos acréscimos ou modificações naqueles porventura já recebida.  
 
6. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE N° 01  
 
6.1 Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
 
6.1.1. Cédula de identidade R.G. ou documento similar de identificação de todos os sócios, tratando-se de sociedade 
comercial; do presidente, tratando-se de Sociedade Anônima ou Civil ou do empresário, tratando-se de empresa 
Individual.  
 
6.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual – Constituição e última alteração quando houver; 
  
6.1.3. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado da última alteração, no caso de inexistência 
de contrato consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 
ações, além do estatuto e alterações subsequentes, a licitante deverá apresentar a documentação relativa à eleição de 
seus administradores;  
 
6.1.4. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da Diretoria em exercício;  
 
6.1.5. Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir;  
 



6.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL:  
 
6.2.1. Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF dos sócios;  
 
6.2.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;  
 
6.2.3. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;  
 
6.2.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do Licitante, ou outro equivalente na forma 
da Lei, referente aos tributos mobiliários;  
 
6.2.5. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais 
(inclusive as contribuições sociais - INSS) e à Dívida Ativa da União (DAU);  
 
6.2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos por Lei. 

 
6.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – mediante a apresentação de 
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, relativa a débitos trabalhistas (conforme Lei Federal nº 12440/2011, 
que veio dar nova redação aos arts. 27, inciso IV e art. 29, inciso V da Lei Federal nº 8666/93).  
 
6.3. Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  
 
6.3.1. Certidão Negativa de Pedido de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, salvo para o caso de a licitante apresentar Certidão Positiva de Recuperação 
Judicial, com a demonstração de Plano de Recuperação, homologado pelo Juízo competente e em pleno vigor, apto a 
comprovar a sua viabilidade econômico-financeiras estabelecidas no Edital.  
 
6.3.2. Balanço Patrimonial e demonstração contábil do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove 
a boa situação financeira da proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O referido 
balanço deverá ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, acompanhados de 
cópias autenticadas dos Termos de abertura e encerramento do Livro Diário do qual foram extraídos  
(CF artigo 5, paragrafo 2, do Decreto Lei 486/69 
 
6.3.3. A comprovação da boa situação financeira da empresa proponente será comprovada com base no balanço 
apresentado, e deverá, obrigatoriamente, ser formulada e apresentada em papel timbrado da empresa fornecedora de 
Automotores, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade e pelo diretor, sócio ou representante da 
empresa, com poderes para tal investidura, aferida mediante índices e fórmulas abaixo especificadas:  
 
ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) ≥ 1  
ILC = (AC) / (PC) ≥ 1  
ISG = AT/(PC+ELP) ≥1  
Onde:  
ILG = índice de liquidez geral  
ILC = índice de liquidez corrente  
ISG = índice de solvência geral  
AT = ativo total  
AC = ativo circulante  
RLP = realizável a longo prazo  
PC = passivo circulante  
ELP = exigível a longo prazo  
PL = patrimônio líquido  
 
6.4. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
 
6.4.1. Prova de capacidade técnica operacional através da comprovação da licitante possuir, na data prevista para a 
entrega da proposta, atestado (s) fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem 
aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto licitado.  
 
6.5. DECLARAÇÕES  
 
6.5.1. Declaração de Fatos Impeditivos – Anexo IV;  
 

6.5.2. Declaração de condição de microempresa ou EPP – Anexo V. 

7. PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE N° 02  
 
7.1. A Proposta Comercial deverá conter as seguintes informações e documentos:  
 



7.2. Proposta em papel timbrado da empresa, conforme modelo Anexo III a este edital.  
 
7.3. Planilha Estimativa de Quantitativos e preços unitários e global, com 02 (duas) casas decimais de cada um dos itens 
relacionados, bem como o valor por extenso, em moeda nacional.  
 
7.4. Não serão aceitos preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou manifestamente inexequíveis nos termos dos 
parágrafos 3º e 4º do artigo 44, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  
 
7.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias da abertura dos envelopes.  
 
7.6. O preço proposto deverá contemplar todos os custos diretos e indiretos porventura decorrente ou de qualquer outra 
forma relacionados com a perfeita e integral execução do objeto da presente licitação.  
 
8. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES  
 
8.1. Os atos públicos poderão ser presenciados por qualquer pessoa, porém só terão direito a usar da palavra, a rubricar 
documentos, a consignar recursos e a firmar a ata os representantes devidamente nomeados pelas licitantes, sendo no 
máximo 01 (um) por licitante.  
 
8.2. Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma licitante.  
 
8.3. Os envelopes nº 01 e 02 serão rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, e, representantes 
nomeados das licitantes, presentes ao ato de abertura dos envelopes.  
 
8.4. Os envelopes nº 01 e 02 serão abertos (observada a ordem: primeiro a fase de habilitação e após o julgamento das 
propostas) pelo Presidente e todas as folhas serão rubricadas por este e pelos membros da Comissão e representantes 
das licitantes presentes ao ato.  
 
8.5. Todos os documentos, após, rubricados, deverão ser examinados pelos representantes das licitantes presentes, 
sendo registradas em ata assinada, as impugnações, soluções e manifestações de concordância para o prosseguimento 
do processo licitatório.  
 
8.6. A seguir, serão encerrados os trabalhos da sessão, para que a Comissão possa examinar cuidadosamente os 
documentos apresentados.  
 
9. FASE DE HABILITAÇÃO  
 
9.1. Os Documentos de Habilitação serão examinados pela Comissão Permanente de Licitação, observando que não 
serão habilitadas as empresas que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos solicitados no item 6, ou o 
fizerem de maneira incompleta ou incorreta.  
 
9.2. Excetuam-se aos comandos do item 9.1, anterior, as empresas detentoras do Tratamento Diferenciado e Favorecido 
que comprovem tal condição. Nestes casos, em havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista, em consonância ao parágrafo 1º do artigo 43 da lei Complementar 123, de 14/12/2006 alterada pela lei 
Complementar 147, de 07/08/2014 será assegurada o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a 
critério da Comissão Permanente de Licitação, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for 
declarada vencedora, para a regularização da documentação.  
 
9.3. Quando todas Licitantes forem inabilitadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar as licitantes o prazo 
de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação escoimada das causas.  
 
10. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
 
10.1. A Comissão Permanente de Licitação desclassificará as propostas que: com valor global superior ao limite do item 
19.1., e as que não atenderem o artigo 48, inciso II, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com a redação 
que lhe foi dada pela Lei Federal nº 9.648/98.  
 
10.2. A Comissão Permanente de Licitação fará conferência dos valores constantes da proposta. Verificando erro de cálculo ou de 

anotações no preenchimento, serão considerados os valores por extenso. 

10.3. As propostas serão julgadas pelo critério de menor preço unitário, sendo que a classificação se fará levando em 
conta a ordem crescente do preço unitário oferecido. A proposta de menor preço unitário será considerada a vencedora 
temporária da licitação.  
 
10.4. Quando a proposta primeira classificada for apresentada por Licitante que não se enquadre como microempresa ou 
empresa de pequeno porte será identificada todas as propostas iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a ela, 
apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, que tenham comprovado sua condição de 
enquadramento.  
 
10.5. Neste caso será concedido a Licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, mais bem classificada, nos 
termos do artigo 45 da Lei Complementar nº 123/2006 a possibilidade de apresentar proposta de valor inferior àquela 



considerada 1ª colocada até então, caso apresente proposta de valor inferior, considerada válida, a microempresa ou 
empresa de pequeno porte terá sua oferta classificada em primeiro lugar. 
 
10.6. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item 10.5, serão 
convocadas as remanescentes que por ventura se enquadrem na hipótese do item 10.4, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito.  
 
10.7. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se 
enquadrem no intervalo estabelecido no item 10.5, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
 
10.8. Na hipótese de todas as microempresas e empresas de pequeno porte renunciarem ao Direito de Preferência, será 
considerada primeira classificada a empresa que apresentou originalmente a proposta de menor valor.  
 
10.9. Só se aplica o tratamento diferenciado quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa 
ou empresa de pequeno porte 
 
10.10. Verificada absoluta igualdade entre duas ou mais propostas de menor preço unitário e, após, obedecido o 
disposto no § 2º, Art. 3º, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, a classificação se fará obrigatoriamente, por 
sorteio, em ato público para o qual todas as licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro processo. (§ 2º, art. 45, 
da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações).  
 
11. RECURSOS  
 
11.1. Serão cabíveis recursos, na fase de habilitação, no julgamento da proposta e na demonstração do sistema, na 
forma do artigo 109, da Lei nº 8.666 de 1993.  
 
12. DO CONTRATO  
 
12.1. Homologada a licitação e adjudicado o objeto ao vencedor, a empresa será convocada para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, assinar o contrato, consoante minuta apresentada no Anexo VI.  
 
12.2. A licitante vencedora deverá assinar, juntamente com o contrato, Termo de Ciência e Notificação, para fins de 
encaminhamento e instrução dos autos ao Tribunal de Contas, conforme Anexo VII.  
 
12.3. É facultado à Administração, quando a proponente vencedora não atender a convocação nos termos supra 
referidos, dentro do prazo e condições estabelecidos, convocar os remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-
lo em igual prazo e nas mesmas condições, ou revogar a licitação, sem prejuízo das sanções aplicáveis à espécie.  
 
13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS  
 
13.1. O pagamento será efetuado, em até 7 (sete) dias úteis após a entrega do objeto, mediante a emissão da respectiva nota fiscal 

eletrônica emitida pela empresa e atestada pelo Diretor Presidente da FUNDAC 

13.2. Quando da emissão da nota fiscal a CONTRATADA deverá fazer constar no seu corpo o número desta Tomada de 
Preços e do empenho, sendo que na sua ausência à mesma será recusada.  
 
13.3. Os pagamentos deverão ser efetuados mediante depósito em conta bancária, conforme dados informados pelo 
contratado junto com o envio da nota fiscal.  
 
13.4. Não será permitido nenhum tipo de pagamento antecipado.  
 
14. PENALIDADES E RESCISÃO  
 
14.1. O descumprimento de quaisquer disposições desse edital, bem como das cláusulas do instrumento contratual que 
vier a ser celebrado entre as partes sujeitará a licitante vencedora às penalidades elencadas no artigo 86 e seguintes, do 
Capítulo IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, desde que tipificadas as condutas nelas previstas, observadas 
quanto às multas a legislação vigente.  
 
14.2. As penalidades a que se refere o subitem anterior não impedem que a Fundação rescinda unilateralmente o 
instrumento contratual e aplique outras sanções previstas na legislação vigente. A CONTRATADA reconhece os direitos 
da Administração no caso de rescisão contratual.  
 
14.3. Para o caso de multas, será aplicado o percentual de 2% referente ao valor do contrato no caso de inadimplemento 
parcial e de 10% no caso de inadimplemento total das obrigações pactuadas.  
 
15. DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
15.1. Eventuais divergências nas especificações e/ou anexos aqui contidos deverão ser resolvidas pela Fundação a seu 
inteiro critério, sempre respeitando os princípios gerais de licitação. 
  



15.2. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar das licitantes, em todas as fases da licitação, quaisquer 
esclarecimentos, informações ou dados adicionais, se entender que são necessários para o seu julgamento, sendo que 
os esclarecimentos não poderão implicar em modificação das condições do preço ofertado.  
 
16. FISCALIZAÇÃO, OUTRAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES  
 
16.1. Todos os serviços de fornecimento pela licitante vencedora serão fiscalizados pela Fundação, obrigando-se a 
licitante vencedora a facilitar e fornecer qualquer informação solicitada para que a fiscalização possa exercer 
integralmente a sua função.  
 
16.2. São obrigações e responsabilidades da licitante vencedora, além de outras constantes deste edital e seus anexos, 
e que por lei couberem:  
 
16.2.1. Observando rigorosamente as especificações e demais requisitos previstos neste edital e seus anexos, e, normas 
legais, administrativas e técnicas aplicáveis;  
 
16.2.2. Quando da ocorrência de irregularidade de qualquer natureza, deverá comunicar, por escrito, tão logo o fato seja 
percebido, para que a Fundação possa tomar as providências devidas;  
 
16.3. Obrigações e responsabilidades da Fundação, além de outras constantes deste edital e seus anexos e que por lei 
couberem 
 
17. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
17.1. A Comissão Permanente de Licitação, reserva-se o direito de promover qualquer diligência que entenda conveniente, nos 
termos do Parágrafo 3º, artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  
 
17.2. As licitantes devem ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital e seus anexos, não podendo invocar, 
posteriormente, nenhum impedimento quanto aos mesmos, quanto ao perfeito cumprimento do instrumento contratual que vier a 
ser celebrado entre as partes.  
 
17.3. A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste edital, seus anexos e instruções, 
bem como na observância dos regulamentos administrativos e normas legais, gerais ou especiais aplicáveis à espécie.  
 
17.4. Toda alteração contratual deverá ser aprovada previamente pela autoridade competente e formalizada por meio de termo de 
aditamento, observada a legislação pertinente.  
 
17.5. Compete às empresas interessadas fazer minucioso exame dos elementos constantes deste edital e seus anexos, de modo a 
poderem, em tempo e por escrito, apresentar todas as dúvidas encontradas, para os devidos esclarecimentos.  
 
18. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL:  
 
18.1. A impugnação do edital terá lugar nas condições do que dispõe os parágrafos 1º, 2º e 3º, do artigo 41, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações.  
 
19. RECURSOS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIROS  
 
19.1. O valor estimado do contrato para fornecimento, objeto desta licitação é de R$ 473.000,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E 
TRES MIL REAIS) 
 
20. ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES  
 
20.1. Quaisquer informações sobre a presente licitação deverão ser obtidas por escrito junto à Comissão Permanente de Licitação, 
até 02 (dois) dias úteis anteriores à entrega dos envelopes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
21. FORO  
 
 
 
 
 
21.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ubatuba/SP, para dirimir questões resultantes ou relativas à aplicação desta 
Tomada de Preços ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
E PARA QUE CHEGUE AO CONHECIMENTO DE TODAS AS EMPRESAS INTERESSADAS, É EXPEDIDO O 
PRESENTE EDITAL, QUE É AFIXADO NO LUGAR DE COSTUME E PUBLICADO NA FORMA DA LEI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubatuba/SP, 20 de janeiro de 2023.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      Raniere Nogueira dos Santos 
                                                           Diretora Presidente Substituta - FUNDAC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                              ANEXO I 

 

                                                                                                    TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VAN, ZERO KM PARA ATENDER AOS PROGRAMAS E PROJETOS DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA SP – FUNDAC 

 

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Veículo tipo VAN, contendo as seguintes características e especificações mínimas: 

 

Zero quilometro, Ano de fabricação e modelo 2022/2023 ou 2023/2023, Teto Alto, Característica rodoviário, Capacidade mínima de 

21 lugares (20 passageiros + 1 motorista), Motor diesel - 4 cilindros, Potência mínima de 130cv, 06 marchas a frente e 01 

marcha a ré, Direção HIDRÁULICA/ELETRICA, Freios ABS - disco em todas as rodas, Distância entre eixos mínimos 3.665mm, Altura 

do veículo (mínimo) 2.400 mm. Comprimento do veículo (mínimo) 6.100 mm, Altura mínima do compartimento interno 1.850 mm, 

Tacógrafo, Combustível: Diesel S10/S50, Pneus mínimo 205/75 R16, Capacidade do tanque mínimo 70 litros, Carroceria 

monobloco construída em aço, Ar condicionado frio e quente, Poltronas automotivas para passageiros com apoio das costas e 

cabeça tipo anatômico, Assento e encosto em espuma injetada de densidade mínimo 45kgf/m³, revestidos em courvin automotivo 

super-resistente impermeável, Cor do veículo branco, Air bags do motorista e do passageiro dianteiro, Volante de direção com 

ajustes de profundidade e altura, Faróis de neblina, Vidros em todo salão e na porta lateral corrediça e porta traseira, Vidros 

dianteiros elétricos, Retrovisores externos elétricos, Sistema de alarme antifurto com travas elétricas em todas as portas e 

sistema interface nos vidros dianteiros, Sistema sonoro de alerta de marcha ré acionada, Câmera de ré, Kit multimídia com 

Comando de áudio e celular na coluna de direção, Rádio MP3 com conexão USB, e TV de mínimo de 7 polegadas, Prazo de garantia 

mínimo 01 (um) ano. Todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito para veículos de transporte de passageiros 

,sem defeitos ou avarias, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código Trânsito Brasileiros demais itens de acordo 

com as exigências estabelecidas pelo CONTRAN, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle 

de qualidade indústria ABNT INMETRO.
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ANEXO Il  

 REPRESENTAÇÃO 

 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Rua Joaquim Cursino dos Santos, nº 60, Centro, Ubatuba/SP 

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 

PROCESSO: 012/2022 

 

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de veículo van zero km para atender aos programas e projetos da Fundação da 

Criança e do Adolescente de Ubatuba SP. 

 

CREDENCIAMENTO 

PREZADOS SENHORES: 

Na qualidade de responsável legal por nossa empresa, credenciamos o Sr. _______________________, portador da 

Cédula de Identidade R.G. n.º 

                para nos representar na licitação em referência, conferindo, ao mesmo, ilimitados poderes para assinar 

quaisquer documentos relacionados com a licitação. 

 

 

 

Carimbo, nome e assinatura do responsável 
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ANEXO IIl  

  CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 

À 

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA/SP 

Rua Joaquim Cursino dos Santos, nº 60, Centro, Ubatuba/SP 

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 

PROCESSO: 012/2022 

 

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de veículo van zero km para atender aos programas e projetos da fundação da 

criança e do adolescente de Ubatuba/SP. 

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de veículo van zero km para atender aos programas e projetos da fundação da 

criança e do adolescente de Ubatuba/SP. CARTA PROPOSTA DE PREÇOS Fornecedor: CNPJ: __________________________ Inscrição 

Estadual: __________________ Endereço: _______________________ Bairro: ____________________________ CEP: 

___________________ Cidade: ____________________ Estado: _________ Telefone: ____________________ Fax: __________ e-

mail: _________________ Dados bancários para pagamento: Banco ___________ - agência ________________ - c/c 

__________________ Obs.: a conta deverá ser no CNPJ da favorecida 

 

 

Carimbo, nome e assinatura do representante legal. 

 

 

Local e data. 
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Pelo presente formulamos proposta comercial para XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme especificações descritas no Anexo I, nos 

seguintes termos: 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MARCA/FABRICANTE                

MODELO 

VALOR 

UNITÁRIO R$ 

VALOR TOTAL 

DO ITEM R$ 

01 01 01 Veículo Van xxxxx xxxxx xxxxx 

       

       

Valor total da Proposta: R$_______, ___ (_________________________)  

Validade da Proposta: 120 (CENTO E VINTE) dias, contados da data de a sessão pública da tomada de preço.  

• Pagamento: em até 07 (SETE) dias úteis 

• Prazo de entrega: em até 120 (CENTO E VINTE) dias após a emissão da AF - Autorização de Fornecimento.  

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que por ventura 

possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de 

propostas e seus anexos. 

 

 Atenciosamente, 

 

                                Carimbo, nome e assinatura do representante legal. 

 

                                                                     Local e data. 
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                                                                                             ANEXO lV   

                                                                    DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 

À 

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA/SP 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Rua Joaquim Cursino dos Santos, nº 60, Centro, Ubatuba/SP 

 

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 

PROCESSO: nº 012/2022 

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de veículo van zero km para atender aos programas e projetos da Fundação da 

Criança e do Adolescente de Ubatuba SP 

DECLARAÇÃO 

DECLARAMOS, para fins de participação na Tomada de Preços acima, que nossa empresa: 

1) Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta; 

2) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera; 

3) Não existe fato impeditivo à nossa Habilitação; 

4) Não possui entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo; 

5) Não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle do estabelecimento participante desta 
licitação, com qualquer vínculo direto ou indireto com a Fundação das Crianças e Adolescente de Ubatuba, nos termos 
do art. 9°, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, sob pena de exclusão de certame; 

6) Aceita e concorda com todas as condições do presente ato convocatório e das especificações que fazem parte 
integrante do mesmo, independente de transcrição; 
 

 

Local e data. 

 

 

 

Carimbo, nome e assinatura do representante legal.
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EPP 

 

À 

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA/SP 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Rua Joaquim Cursino dos Santos, nº 60, Centro, Ubatuba/SP 

 

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 

PROCESSO: 012/2022 

 

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de veículo van zero km para atender aos programas e projetos da Fundação da 

Criança e do Adolescente de Ubatuba SP. 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

DECLARAMOS, para fins de participação na Tomada de Preços acima, sob as penas da Lei, que nos enquadramos na 

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, 

alterada pela Lei Complementar nº147/2014. 

 

 

Nome da licitante  

 

Carimbo e assinatura 

 

Local e data. 
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                                                                                      ANEXO VI 

                                                               MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº 000/2023 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 

PROCESSO N º 012/2022 

 

                                                              AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTIVO, MODELO VAN 

                                                              ZERO KM,  QUE ENTRE SI     CELEBRAM A FUNDAÇÃO  DA 

                                                             CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA  E A EMPRESA 

                                                             __________________PARA OS FINS QUE ESPECÍFICA. 

 

A Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

05.914.497/0001-77, com sede na Rua Joaquim Cursino dos Santos , 60, Centro, nesta cidade, neste ato 

representado por sua Diretora Presidente Substituta, a Sra. Raniere Nogueira dos Santos, brasileira, 

divorciada, portador do RG n° 13.859.046  SSP-MG e CPF 070.184.516-39, e a Empresa 

__________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº............... e Inscrição Estadual sob nº ...., estabelecida na 

_____, ___, representada neste ato por ___________________, brasileiro, (estado civil), _____, portador do 

RG nº __ e do CPF nº __, residente à ______, nº ___, em ______, doravante denominada de CONTRATADA, 

resolvem celebrar o presente contrato nos termos do Edital de Tomada de Preço nº 001/2023, mediante as 

cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 

 Cláusula Primeira – Do Objeto 

 1.1 Aquisição de 01 (um) Veículo Automotivo modelo Van, com 21 lugares para atender as demandas de 

saídas e passeios com crianças e adolescentes da Fundação, conforme as especificações contidas no Anexo I 

do Edital de Tomada de Preço nº 001/2023. 

 Cláusula Segunda – Da Forma de Fornecimento 

 2.1 A empresa Contratada deverá realizar o fornecimento do veículo, conforme condições e especificações 

constantes no Edital de Tomada de Preço nº 001/2023. 

Cláusula Terceira – Do Valor e das Condições de Pagamento  

3.1 O valor do presente Contrato é de R$ ___________ (____________ reais),  
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3.2  Fornecido o veículo, a licitante vencedora deverá apresentar, mediante entrega na Sede da Fundação 

Criança e do Adolescente de Ubatuba, a nota fiscal / fatura emitida (s) para fins de liquidação e pagamento;  

3.3 O pagamento será efetuado pela Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba no prazo de até 7 

(sete) dias úteis, contado da data do recebimento do veículo com nota fiscal/fatura, mediante ordem 

bancária, creditada em conta corrente da licitante vencedora; 

 Cláusula Quarta – Do Reajuste do Preço  

16 4.1 O valor do presente Contrato não sofrerá reajustes. 

 Cláusula Quinta – Do Prazo da Vigência e Local de Entrega 

5.1 O prazo máximo de entrega do veículo novo será de 120 (cento e vinte) dias, corridos, contados a partir 

do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Fundação da Criança e do Adolescente;  

5.2 A licitante vencedora deverá entregar o veículo, na sede da Fundação da Criança e do Adolescente, 

situada na Rua Joaquim Cursino dos Santos, n° 60, Centro, na cidade de Ubatuba SP. 

 5.3  Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega. Não será aceito veículo que estiver em 

desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamento 

extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento. 

 5.4 O contrato terá a vigência de 60 dias após a assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos 

do artigo  57 item II da Lei 8.666/93, se houver interesse de ambas as partes. 

 Cláusula Sexta – Dos Recursos Orçamentários  

6.1 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária: 

05.01.08.243.0003.2018.4.4.90.52.00 equipamento e material permanente. 

 Cláusula Sétima – Dos Direitos e Responsabilidades das Partes  

7.1 Obrigações do Licitante Vencedor  

7.1.1 Efetuar a entrega do veículo em perfeito estado, de acordo com as especificações constantes no 

presente Edital e neste Termo de Referência, dentro do prazo apresentado na proposta pela empresa 

licitante vencedora; 

 7.1.2 Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega do veículo. Não será aceito o produto que 

estiver em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de 

faturamento extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado; 

 7.1.3 Responsabilizar-se por todas as despesas relativas, instalação e funcionamento do veículo novo, 

disponibilizando todos acessórios necessários funcionamento e uso do mesmo;  
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7.1.4 Dar ciência a Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba, imediatamente e por escrito, de 

qualquer anormalidade que verificar quando da entrega dos veículos;  

7.1.5 Responder por todas as despesas relativas a tributos e quaisquer outras que forem devidas, referentes 

ao objeto;  

7.1.6 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a este órgão ou a terceiros em razão 

de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras 

cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

 7.1.7 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90) que sejam 

compatíveis com o regime de direito público;  

7.1.8 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Fundação da Criança e do adolescente de 

Ubatuba;  

7.1.9 Comprovar a Assistência Técnica autorizada prestada por empresas credenciadas junto ao Fabricante 

do veículo, mediante prospecto, site de internet ou outros meios, contendo a rede de serviços autorizados. 

Essa assistência técnica será prestada durante todo o período de garantia do veículo; 

 7.2 Obrigações da Contratante  

7.2.1 Receber o veículo e verificar se está de pleno acordo com as especificações definidas neste Edital e no 

Termo de Referência Anexo I;  

7.2.2 Rejeitar no todo ou em parte, o veículo que a licitante vencedora entregar fora das especificações 

deste Edital; 

 7.2.3 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante da licitante vencedora; 

 7.2.4 Comunicar imediatamente a empresa vencedora qualquer irregularidade manifestada na entrega do 

veículo;  

7.2.5 Aplicar penalidades à licitante vencedora, por descumprimento das condições estabelecidas neste 

Edital;  

7.2.6 Efetuar o pagamento à licitante vencedora, de acordo com as condições de preços e prazos 

estabelecidos neste Edital.  

Cláusula Oitava - Garantia do Produto  

8.1 A garantia do bem a ser entregue não poderá ser inferior a 01 (hum) ano, contados a partir da data de 

entrega definitiva do mesmo;  

8.2 O veículo ofertado deverá contar com serviços de assistência técnica autorizada no Estado de São Paulo, 

prestada por empresas credenciadas junto ao fabricante do mesmo; 
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 8.3 A licitante vencedora se responsabilizará pelo transporte do veículo até a autorizada mais próxima, 

comprometendo-se à prestação de assistência técnica especializada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, caso este apresente qualquer defeito. 

 Cláusula Nona - Da Fiscalização do Contrato  

9.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato originado deste processo licitatório será 

realizado pelo Fiscal de Contrato designado pela Contratante para este fim;  

Cláusula Décima – Das Penalidades 

 10.1 As penalidades contratuais serão as de advertência verbal ou escrita, multas, declarações de 

inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o capitulo IV, da Lei Federal nº 

8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

 10.2 As advertências verbais ou escritas serão aplicadas independentemente de outras sanções cabíveis, 

quando houver descumprimento das condições contratuais, ou condições técnicas estabelecidas.  

10.3 Os percentuais de multas são os estabelecidos e definidos no Edital de Tomada de Preço nº 001/2023 

no seu Item 16, além da multa prevista na Cláusula Décima deste Contrato.  

Cláusula Décima Primeira – Das Multas  

11.1 Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior devidamente comprovado, a Contratada incorrerá na 

multa de 2% (dois por cento) do valor restante do Contrato. 

 Cláusula Décima Segunda – Da Rescisão Contratual  

 12.1 A rescisão do presente Contrato poderá ocorrer das seguintes formas: 

 a) Amigável, por acordo entre as partes, reduzindo o Termo do Processo de Licitação, desde que haja 

conveniência para a Contratante; 

 b) Administrativa, por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I à XII e 

XVII do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 c) Judicial – nos termos da legislação processual.  

12.2 A contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista no 

Art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 Cláusula Décima Terceira – Das Obrigações e Encargos 

 13.1 A Contratada fica obrigada a atender todas as exigências deste Contrato.  

13.2 A Contratada assume em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, 

trabalhista e previdenciária e respectivos ônus, tanto em relação a si, quanto ao pessoal eventualmente 

contratado para o fornecimento do produto, objeto do presente Contrato.  
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Cláusula Décima Quarta – Da Alteração Contratual  

14.1 O Contrato poderá ser alterado de acordo com o Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, com as devidas 

justificativas, conforme a seguir:  

14.1.1 Unilateralmente pela Administração: 

 a) quando houver modificação do Objeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus 

objetivos; 

 b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa do Objeto, nos limites permitidos por Lei. 

 14.1.2  Por acordo das partes, quando: 

 a) necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, 

mantidos o valor inicial atualizado, vedada a antecipação de pagamento, com relação ao cronograma 

financeiro fixado, sem a correspondente contra prestação de fornecimento de bens ou execução dos 

serviços. 

 14.2 Demais casos previstos na Lei Federal nº 8.666/93.  

Claúsula Décima Quinta – Do Fato Gerador do Contrato 

 15.1 O presente Contrato está fundamentado e regido pela Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 

e suas alterações posteriores e foi originado o Processo Licitatório de Tomada de Preço nº 001/2023, como 

também faz parte integrante do processo, a Proposta de Preço do Licitante vencedor do certame. 

 

 Cláusula Décima Sexta – Do Foro  

16.1 Fica  eleito o Foro da Comarca de Ubatuba SP, com recusa de qualquer outra instituição por mais 

privilegiada que seja, para dirimir as dúvidas oriundas do presente Contrato.  

16.2 E por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em 03 

(três) vias de igual valor e teor para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e 

civilmente capazes. 
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 Ubatuba, _____ de ________________ de 2023. 

 

 

 

____________________________                          _________________________________         

Camila Brandão Chagas                                              Empresa 

Diretora Presidente – FUNDAC 

 

 

                                                            TESTEMUNHAS: 

 

 

____________________________                        ____________________________________ 

Nome                                                                            Nome 

RG:                                                                                 RG: 
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                                                                                                       ANEXO VII                           

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA/SP 

CONTRATADO: ___________________________________________________ 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): TP XX/2023 

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de veículo van zero km para atender aos programas e projetos da Fundação da 

Criança e do Adolescente de Ubatuba SP. 

 

 

ADVOGADO (S) / Nº OAB: (*)_________________________________________ 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite 

processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, 

mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o 

estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, 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, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 

contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, 

peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o 

que mais couber. 
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LOCAL e DATA: Ubatuba,00 de                           de 2023 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Raniere Nogueira dos Santos 

Cargo: Diretora Presidente Substituta 

CPF: 070.184.516-39 

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Nome: Raniere Nogueira dos Santos 

Cargo: Diretora Presidente Substituta 

CPF: 070.184.516-39 

Assinatura:_________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM OS AJUSTES: 

Pelo contratante: 

Nome: Raniere Nogueira dos Santos 

Cargo: Diretora Presidente Substituta 

CPF: 070.184.516-39 

Assinatura:___________________________________ 

 

Pela contratada: 

Nome: 

Cargo:  

CPF: 

Assinatura:____________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: Raniere Nogueira dos Santos 

Cargo: Diretora Presidente Substituta 

CPF: 070.184.516-39 

Assinatura:______________________________________ 
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(*) Facultativo indicar 

quando já constituído, 

informando, inclusive, o 

endereço eletrônico. 

 

 

 

 

 


