ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de Eucíides da Cunha
Comissão de Permanente de Licitação - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2021

CARTA CONVITE N° 001/2021

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 001/2021
Eucíides da Cunha, 29 de janeiro de 2021

A Câmara Municipal de Eucíides da Cunha, Estado da Bahia, Pessoa Jurídica de
Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 13.910.997/0001-69, com sede

administrativa localizada à Rua Otávio Mangabeira, 17 - Centro, nesta Cidade,

através de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, legalmente investida
pela Portaria n°. 001/2021, de 04 de janeiro de 2021 torna público para
conhecimento de todos os interessados, que fará realizar Processo Licitatório na
Modalidade de Carta Convite, tipo MENOR PREÇO, editada sob o n° 001/2021,
expedida em 29 de janeiro de 2021, objetivando a locação de veículos para atender
as demandas administrativas da Câmara Municipal de Vereadores de Eucíides da
Cunha, Bahia.

02 - DO OBJETO: O presente Convite tem como objetivo a Locação de veículo capacidade mínima para cinco lugares; motorização mínima de 1.0; cinco portas;
direção hidráulica ou elétrica; vidros elétricos; travas elétricas nas portas;
combustível flex; ar-condicionado; todos os itens de segurança obrigatórios; sem
motorista; com combustível e manutenção por conta da contratante; e Locação de
veículo - tipo caminhonete 4x4; cabine dupla; capacidade mínima para cinco
lugares; motorização mínima de 2.8; quatro portas; direção hidráulica ou elétrica;
vidros elétricos; travas elétricas nas portas; combustível diesel; ar-condicionado;

todos os itens de segurança obrigatórios; sem motorista; com combustível e
manutenção por conta da contratante.

03 - DO

ATO CONVOCATÓRIO-APRESENTAÇÃO

E ABERTURA

DAS

PROPOSTAS:

3.1 - Pelo presente, a Câmara de Vereadores de Eucíides da Cunha, através de sua
Comissão Permanente de Licitações convida V. Senhoria para participar da presente
Licitação, objetivando de locação de veículo.
3.2 - As propostas deverão ser apresentadas em 01 (uma) via, no dia 05 de fevereiro
de 2021, às 10h00min, em ENVELOPE FECHADO E DEVIDAMENTE LACRADO,
na sede da Câmara de Vereadores de Eucíides da Cunha, classificando, o Licitante
que apresentar o MENOR PREÇO, obedecidas as normas constantes deste convite,
bem como das diretrizes estabelecidas pela Lei 8.666/93.
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3.3 - A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as
propostas de preços se darão em duas fases, sendo a primeira, a apreciação dos
envelopes contendo a documentação para habilitação, devendo ser declarado como
habilitado o licitante que preencher todos os requisitos exigidos nos itens 3.4, 3.5,
3.6 e respectivos sub-itens, juntamente com a segunda fase, na mesma sessão, a
apreciação das propostas financeiras e julgamento favorável ao licitante que
oferecer a melhor proposta financeira, de acordo com o presente Edital.
3.4 - Da documentação relativa à regularidade fiscal e técnica:
3.4.1 - O proponente deverá apresentar a seguinte documentação relativa à
regularidade fiscal:
3.4.1.1 - Cartão do CNPJ/MF;

3.4.1.2 - Certidão Negativa do FGTS/INSS/Receita Federal do Brasil e Justiça do
Trabalho;

3.5 - Da documentação de Habilitação pessoa Física: (obrigatório para pessoas
Física).
3.5.1- Documentos pessoais (RG e CPF)
Será admitida a participação de representante do Licitante na Licitação, mediante

PROCURAÇÃO e/ou AUTORIZAÇÃO específica, a qual deverá ser entregue em
envelope separado no ato da sessão de recebimento dos documentos para
habilitação e julgamento das propostas.

04 - DA FORMA E DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:
4.1 - Poderão participar da presente Licitação empresas nacionais e as
internacionais, na forma da lei, legalmente constituídas, e as Pessoas Físicas
maiores e civilmente capazes, que preencham os requisitos estabelecidos no
presente Edital.

4.2 - A presente licitação não será sigilosa, sendo acessíveis ao público os atos de
seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva
abertura;

4.3 - Todos quantos participarem da presente licitação tem direito público subjetivo à
fiel observância dos procedimentos estabelecidos pela Lei 8.666/93, podendo
qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de
modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos;

4.4 - O presente procedimento Iicitatório caracteriza ato administrativo formal, desde

a sua edição até sua finalização;
4.5 - Os documentos exigidos nos itens 3.4, 3.5, e seus sub-itens, poderão ser
apresentados em original ou cópia autenticada por tabelião ou pelos Membros da
Comissão Permanente de Licitações.
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4.6 - Os documentos relativos aos itens 3.4 e 3.5 juntamente com seus subitens e
anexo, constantes deste Edital serão entregues em envelope fechado e lacrado e

deverá constar na parte frontal os seguintes dizeres:
ENVELOPE N° 001
CARTA CONVITE N° 001/2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CÂMARA DE VEREADORES DE EUCLIDES DA CUNHA - BAHIA

DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
LICITANTE:

05 - DA PROPOSTA:

5.1 - A proposta de preços será apresentada em 01 (uma) via, no formulário
constante nos anexos, e deverá ser apresentada em envelope lacrado, o qual
conterá os seguintes dizeres:
ENVELOPE N° 002
CARTA CONVITE N° 001/2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CÂMARA DE VEREADORES DE EUCLIDES DA CUNHA - BAHIA
PROPOSTA FINANCEIRA
LICITANTE:

5.2 - As propostas deverão conter o n° do CNPJ, quando for o caso, e a razão social
ou nome do proponente, no caso de ser apresentada em papel timbrado do
Licitante, e, no caso de ser inserida no próprio convite, deverá conter o carimbo de
CNPJ, se Pessoa Jurídica ou CIC se Pessoa Física.

5.3 - O prazo de validade das propostas não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias;
5.4 - Na proposta financeira deverá constar o valor global proposto.
5.5 - No preço proposto na forma do subitem acima deverão estar inseridos todos os
custos, fiscais, tributários, encargos trabalhistas e sociais que porventura incidirem
sobre o contrato;
06 - DO PROCESSAMENTO E DO JULGAMENTO

6.1 - A presente Licitação será processada e julgada, com observância dos
seguintes procedimentos:
6.1.1 - A presente licitação será processada e julgada pela Comissão Permanente

de Licitações da Câmara de Vereadores de Euclides da Cunha - Estado da Bahia,
em todas as suas fases, até a adjudicação do Licitante vencedor;
6.1.2 - O julgamento da proposta será objetivo, definidos no presente Edital,
levando-se sempre em consideração o fator MENOR PREÇO.
6.1.3 - Abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos
concorrentes e sua apreciação;
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6.1.4 - Devolução dos envelopes intactos e devidamente fechados aos concorrentes
inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido
recurso ou após sua denegação;
6.1.5 - Abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados,

desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido
desistência expressa ou após o julgamento dos recursos interpostos;
6.1.6 - Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do presente

Edital e dos preços ofertados, ou ainda se estão de acordo com os preços de
mercado ou fixados por órgão oficial, promovendo-se a desclassificação das
propostas desconformes ou incompatíveis;
6.1.7 - Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de
avaliação, constantes do presente Edital;

6.1.8 - Deliberação do Presidente quanto a HOMOLOGAÇÃO do processo
Licitatório e a conseqüente ADJUDICAÇÃO do licitante vencedor do certame;
6.1.9 - As sessões da Comissão serão públicas em todas as suas fases, das quais
se lavrarão atas circunstanciadas, que serão assinadas pelos integrantes da
Comissão e pelos Licitantes presentes;
6.1.10 - Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes
presentes e pela Comissão;

6.1.11 - É facultado à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta;
6.1.12 - Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertas às propostas
não cabe desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão
de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento;
6.1.13 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão;
6.1.14 - No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os
critérios objetivos definidos neste Edital, e as demais normas esculpidas na lei 8.666,
de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores;
6.1.15 - Não se admitirá proposta que apresente preços globais ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero;

6.1.16 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão
convocados, sendo vedado qualquer outro processo, nos termos do que preceitua o
art. 45, § 2o da lei 8.666/93;
6.1.17 -

Na ocorrência de todos os licitantes serem inabilitados ou todas as

propostas forem desclassificadas, a Comissão poderá fixar aos licitantes o prazo de
3 (três) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras
propostas;
6.1.18 - A classificação das propostas financeiras apresentadas pelos licitantes se

dará pela ordem crescente dos preços propostos, prevalecendo, no caso de empate,
exclusivamente o critério previsto no sub-item acima;

07 - DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO:
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7.1 - A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;
7.2 - A anulação da presente Licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação
de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei 8.666/93.
7.3 - No caso de desfazimento do presente processo Iicitatório, ficam assegurados o
contraditório e a ampla defesa.

08 - DA IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL
8.1 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por
irregularidade na aplicação da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações
posteriores, devendo o impugnante protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes
da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Comissão
julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízos da
faculdade prevista no § 1o do art. 113, da lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
8.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital perante a
Comissão o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à abertura
dos envelopes de habilitação e das propostas por falhas ou irregularidades que
viciaram esse Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
8.3 -A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar
do presente processo Iicitatório até o trânsito em julgado da decisão pertinente.
8.4 - A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das
fases subseqüentes.

09 - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS:

Os preços ofertados pelas licitantes e contratados poderão ser reajustados conforme
os estabelecido na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, Art. 65 §1°.

10 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão realizados pelo setor de contabilidade da Câmara Municipal,
mediante a apresentação da locação do veículo, juntamente com a documentação,
atestados pela Diretoria competente da Câmara, e serão formalizados conforme
proposta de preços apresentada pelo Licitante vencedor do presente Processo
Licitatório.

11 - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
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Os recursos financeiros para o pagamento da locação do veículo serão oriundos do
Orçamento da Câmara Municipal.

12 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
Para cobertura das despesas oriundas, objeto da presente Licitação, serão utilizados
recursos orçamentários constantes do Orçamento municipal da Câmara de
Vereadores para o corrente exercício, suplementados caso sejam necessários, e
serão empenhados nas Dotações Orçamentárias da Câmara Municipal.
13-DO PAGAMENTO:

13.1 - O pagamento será efetuado pelo setor de contabilidade de acordo com a

proposta de preços classificada e homologada pela ADMINISTRAÇÃO, constante do
presente processo Iicitatório.
14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

14.1 - Os interessados poderão apresentar recursos aos membros da CPL no prazo

de 2 (dois) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, na forma e
nos casos previstos no art. 109, § 6°, da Lei 8.666/93, devendo ser encaminhado

através do Serviço de Protocolo da ADMINISTRAÇÃO.
14.2 - Aplica-se as regras estabelecidas pelo § 1o e seguintes do art. 109, da Lei
8.666/93, para abertura e julgamentos dos recursos administrativos, previstos neste
sub-item.

15 - DAS MULTAS CONTRATUAIS:

O descumphmento por uma das partes, a qualquer das cláusulas constantes no
presente pacto implicará na sua imediata rescisão ficando estipulada a multa de 30%
sobre o valor montante do pactuado que será pago de uma só vez pelo infrator.

16 - LOCAL DATA E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO:
16.1 -Local:

16.1.1 -A presente Licitação será realizada na sede da Câmara Municipal, situada a
Rua Otávio Mangabeira, 17 - Centro, no Município de Euclides da Cunha - BA.
16.2 - Data: 05 de fevereiro de 2021.
16.3-Horário: 10h00min.

16.3.1 - A sessão para recebimento dos envelopes contendo os documentos de
habilitação e as propostas financeiras e posterior julgamento das mesmas, terá inicio

às 10h00min, com a presença de qualquer número de participantes.
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17 - DAS INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES E DO LOCAL PARA ADQUIRIR O
EDITAL:

17.1 - Das Informações Complementares:
17.1.1 - Outros interessados em participar do presente Certame, que não foram

convidados, poderão obter informações complementares junto a Comissão
Permanente de Licitações no endereço informado no sub item 16.1, dentro do
horário

de

funcionamento

da

sede

administrativa

local

e

nos

dias

úteis,

compreendidos das 8:00 às 12:00 horas, pessoalmente ou através do Telefone (75)
3271-1438/1428.

17.2 - Do local para adquirir o Edital:
17.2.1 - O presente Edital completo poderá ser retirado no endereço descrito no sub
item 16.1:

18 - DAS GENERALIDADES

8.1 - Não será admitida a entrega dos envelopes de propostas após iniciada a
sessão de recebimento a abertura dos mesmos.

18.2 - A presente licitação poderá ser anulada, revogada, ou ainda, sofrer
supressões de itens, tudo em conformidade com os dispositivos legais vigentes.
18.3 - Outras empresas ou pessoas físicas não convidadas que manifestarem
perante a Administração, interesse na participação do presente CONVITE, com

antecedência mínima de 24 (vinte quatro) horas da apresentação dos envelopes
contendo a documentação para habilitação e das propostas financeiras;
18.4 - Constituem parte integrante do presente Edital os anexos I, II, III e IV.
18.5 - Os casos omissos porventura detectados neste Edital serão solucionados
conforme o que estabelece a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
respeitando também as suas alterações posteriores.
Euclides da Cunha, 29 de janeiro de 2021.

Mathéus Andrade Araújo

Chefe de Compras, Licitação e Contratos
íerSJJgaios

lent?daCPL
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CARTA CONVITE N° 001/2021

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 001/2021
ANEXO I

MINUTA DE CONTRATO N° __/2021

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,
que entre si fazem de um lado, como CONTRATANTE a CÂMARA MUNICIPAL DE
EUCLIDES DA CUNHA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de Direito Público com
sede à Rua Otávio Mangabeira, 17 - Centro, Euclides da Cunha - BA, inscrita no
CNPJ o n° 13.910.997/0001-69, neste ato representado por seu PRESIDENTE, João
Batista Pires Reis, RG - IIIIliIIíiIIII - SSP/## e CPF N° IIIIIIIIIIIIII. E, do outro Lado, o

participante llllllllllllllllll, de CNPJ n° IIIIIIIIIIIIII, situado à Rua IIIIIIIIIIIIII, aqui
representado pelo senhor IIIIIIIIIIIIII de RG - IIIIIIIIIIIIII - SSP/## e CPF N° IIIIIIIIIIIIII,
doravante denominado simplesmente de CONTRATADO, têm entre si, justo e
contratado o seguinte:

II - DA AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO:
O presente Contrato é celebrado em decorrência da autorização do Sr. Presidente
da Câmara Municipal, exarada em despacho constante do Processo que gerou a
Licitação, modalidade Carta Convite n° 001/2021, que faz parte integrante e
complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido.
III - FUNDAMENTO LEGAL:

O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, nos termos
da Lei Federal no. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
Locação de um veículo, pelo CONTRATANTE, de um veículo automotor
Marca#######3, Ano ######, Chassi n° IIIIIIIIIIIIIIIIII, Código Renavan ######,
placa llllllllllll, cor //////////, destinado a servir a Secretaria Geral da Mesa, nos termos

da solicitação de serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente contrato, com vigência a contar a partir da assinatura sendo o prazo da
locação de até 31 de dezembro de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
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Pelo o veículo ora locado, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, o valor
global de R$ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Os pagamentos serão realizados pelo setor de
contabilidade, de forma parcelada mensalmente, mediante a apresentação de nota

fiscal eletrônica, juntamente com a documentação, atestados pela Diretoria
Competente, e serão formalizados conforme proposta de preços apresentada pelo
Licitante vencedor do Processo Licitatório.

CLÁUSULA QUARTA- RESPONSABILIDADE

O licitante vencedor deverá responsabilizar-se pela a locação do Veículo, sendo
responsável pela a qualidade do mesmo, devendo oferecer garantia assegurada na
legislação especifica.

CLÁUSULA QUINTA - DO ROMPIMENTO DO CONTRATO

Para rompimento do presente contrato, basta a comunicação escrita que aponte o
descumprimento de qualquer de suas cláusulas, sendo o mesmo considerado
rescindido a partir da ciência da parte.
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Cidade e Comarca de Euclides da Cunha - BA, para
dirimir e decidir toda e qualquer dúvida que porventura vier (em) a surgir do presente
contrato, renunciado a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assim, por estarem de comum acordo com o conteúdo do pacto ora avençado, que
livre e conscientemente outorgam e aceitam, firmam - no na presença de duas
testemunhas para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.
Euclides da Cunha - BA, XX de fevereiro de 2021.
CONTRATANTE:
CONTRATADO:
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EDITAL DE LICITAÇÃO N° 001/2021
ANEXO II

DECLARAÇÃO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ n°. XXXXXXXXXXXXXX, sediada na
Avenida XXXXX, N° XXX, Centro, Euclides da Cunha - Bahia, declara, sob as penas

da lei, que cumpre os requisitos de habilitação para a participação no Procedimento
Licitatório - Modalidade Carta Convite n°. 001/2021 da Câmara de Vereadores de
Euclides da Cunha a ser realizado no dia 05 de fevereiro de 2021.

Euclides da Cunha, XX de XXXXX de 2021.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: XXXXXXXXXXXXX
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EDITAL DE LICITAÇÃO N° 001/2021
ANEXO III

DECLARAÇÃO DE MENOR EMPREGADO
(Inciso XXXIII do Artigo 7o da Constituição Federal)

PESSOA JURÍDICA

Ref.:

Licitação

modalidade

Carta

Convite

n°

001/2021

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
CNPJ
n°. XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado,

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 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.
() salvo na condição de aprendiz.

Euclides da Cunha, XX de XXXXX de 2021.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: XXXXXXXXXX

Rua Otávio Mangabeira, 17, Centro, Euclides da Cunha, Estado da Bahia
CEP: 48 500 - 000. Telefone: (75) 3271 1428 | 3271 1438

:j^ ESTADO DABAHIA
Câmara Municipal de Euclides da Cunha
Comissão de Permanente de Licitação - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2021

CARTA CONVITE N° 001/2021

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 001/2021
ANEXO IV

RECIBO DA ENTREGA DE EDITAL

Recebi da Câmara Municipal de Euclides da Cunha - BA, o Edital e anexos da CartaConvite n° 001/2021, expedida em 29 de janeiro de 2021, contendo a especificação
inerente ao objeto da mesma, bem como os anexos, para serem devolvidos à
Comissão Julgadora referida no dia 05 de fevereiro de 2021, às 10h00min,
devidamente preenchidos, juntamente com a documentação para habilitação e
demais documentos pertinentes, conforme edital.
Declaro que estou ciente dos critérios de julgamento das propostas, bem como de
todos os meus direitos e deveres como licitante.

Euclides da Cunha, XX de XXXX de 2021.

Assinatura do Interessado

Rua Otávio Mangabeira, 17, Centro, Euclides da Cunha, Estado da Bahia
CEP: 48 500 - 000, Telefone: (75) 3271 1428 | 3271 1438

ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de Euclides da Cunha
Comissão de Permanente de Licitação - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2021
CARTA CONVITE N° 001/2021

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 001/2021
ANEXO V

PROPOSTA DE PREÇO (FINANCEIRA)
Objeto: Locação de veículos para atender as demandas administrativas da Câmara
Municipal de Vereadores de Euclides da Cunha, Bahia.
Razão Social:

CNPJ:

Endereço:
Telefone:

Item

01

ESPECIFICAÇÃO

Locação
de
veículo
capacidade mínima para cinco
lugares; motorização mínima de
1.0; cinco
portas;
direção
hidráulica ou elétrica; vidros
elétricos; travas elétricas nas

UND

QUANT.

QUANT.

VR

VEÍCULOS

UNITÁRIO

MÉS

10 MESES

03

MÉS

10 MESES

01

VR TOTAL

portas; combustível flex.; arcondicionado; todos os itens

obrigatórios; sem motorista; com
combustível e manutenção por
conta da contratante.

Locação de veículo - tipo
caminhonete 4x4; cabine dupla;

02

capacidade mínima para cinco
lugares; motorização mínima de
2.8; quatro portas; direção
hidráulica ou elétrica; vidros
elétricos; travas elétricas nas
portas; combustível diesel; arcondícionado; todos os itens
obrigatórios; sem motorista; com

combustível e manutenção por
conta da contratante.

Rua Otávio Mangabeira, 17, Centro, Euclides da Cunha, Estado da Bahia
CEP: 48 500 - 000, Telefone. (75) 3271 1428 | 3271 1438

ESTADO DA BAHIA

PF1

Câmara Municipal de Euclides da Cunha
Comissão de Permanente de Licitação - CPL

Locação
de
veículo
capacidade mínima para cinco
lugares; motorização mínima de
1.0; cinco
portas;
direção
hidráulica ou elétrica; vidros
03

elétricos; travas elétricas nas
portas; combustível flex.; arcondicionado; todos os itens

DIÁRIA

30

DIÁRIAS

01

obrigatórios; sem motorista; com
combustível e manutenção por
conta da contratante.
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

Prazo de validade da proposta: no mínimo de 30 (trinta) dias, a contar da data da
sessão pública.

Euclides da Cunha, XX de XXXX de 2021.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXX

Rua Otávio Mangabeira, 17, Centro, Euclides da Cunha, Estado da Bahia
CEP: 48 500 - 000, Telefone: (75) 3271 1428 | 3271 1438

