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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
CNPJ N.° 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917 NoVOH^^MQ

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATO CONVOCATÓRIO N^ 020/2014

PROCESSO LICITATÓRIO 024/2014

CONVITE N2 004/2014

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PARA CONFECÇÃO DE CARNES DE "IPTU" E "ISSQN", PARA O EXERCÍCIO DE 2014,

CONFORME DESCRIÇÃO E QUANTIDADES ESPECIFICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA -

ANEXO I.

AS EMPRESAS JÁ CADASTRADAS, E QUE DESEJAM PARTICIPAR DESTE CONVITE,

DEVERÃO ENVIAR PARA A SEÇÃO DE LICITAÇÕES UMA SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO,

VIA FAC-SIMILE OU PESSOALMENTE, NA PRAÇA DR. EUCLYDES CARDOSO CASTILHO N^

185 - CENTRO, NOVO HORIZONTE-SP.

AS EMPRESAS QUE NÃO ESTIVEREM CADASTRADAS DEVERÃO ENTREGAR A

DOCUMENTAÇÃO NO PRAZO DE DOIS DIAS ÚTEIS ANTERIORES À ABERTURA DO

CONVITE, OU SEJA, ATÉ ÀS 17:00 HORAS DO DIA 13/02/2014.

O CONVITE NA ÍNTEGRA PODERÁ SER RETIRADO, DESDE QUE SATISFEITAS AS

EXIGÊNCIAS DO ART. 22, INCISO III, §39, DA LEI FEDERAL N^ 8.666/93, NA DIVISÃO DE

LICITAÇÕES, NA PRAÇA DR. EUCLYDES CARDOSO CASTILHO N^ 185 - CENTRO, NOVO

HORIZONTE-SP.

OS ENVELOPES N® 1- DOCUMENTAÇÃO E N® 2 - PROPOSTA COMERCIAL, DEVERÃO SER

ENTREGUES NA SEÇÃO DE LICITAÇÕES, MEDIANTE PROTOCOLO EXPEDIDO ATÉ ÁS

09:00 HORAS DO DIA 18/02/2014 (DATA E HORÁRIO DA ABERTURA).

A SESSÃO DE ABERTURA SERÁ REALIZADA DE IMEDIATO, APÓS O HORÁRIO PREVISTO

PARA PROTOCOLIZAÇÃO DAS PROPOSTAS, NA SALA DE REUNIÕES DA DIVISÃO DE

LICITAÇÕES, NO PAÇO MUNICIPAL, NA PRAÇA DR. EUCLYDES CARDOSO CASTILHO N^

185 - CENTRO, NOVO HORIZONTE-SP.

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 - centro - Novo Horizonte/SP - Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000
e-mall: IÍcitacao@novohorizonte.sp.gov.br
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ATO CONVOCATÓRIO N^ 020/2014

PROCESSO LICITATÓRIO N^ 024/2014

CONVITE Ns 004/2014

PREÂMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE. Estado de São Paulo, torna público para
conhecimento dos interessados que se encontra aberta na Divisão de Licitações e Contratos a
licitação, do tipo menor preço global, na modalidade de CONVITE, que objetiva a contratação do

enuhciado no item 01 deste Edital.

Esta licitação será regida pela Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada. Lei

Complementam®. 123/2006.

1. OBJETO:

Objeto resumido: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para
CONFECÇÃO DE CARNÊS DE "IPTU" e "ISSQN", para o exercício de 2014, conforme
descrição e quantidades especificadas no termo de referência - anexo I.

Tipo de Licitação: Menor Preço

Valor Estimado: R$ 11.855,00 (onze mil e oítocentos e cinqüenta e cinco reais).

Regime de execução: empreitada, por preço global.
Data limite para apresentação dos envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTA: 18 DE
FEVEREIRO DE 2014, ATÉ ÀS 09.00 HORAS.

Local para entrega dos envelopes è sessão pública: Divisão de Licitações e Contratos, situada

na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, n°. 185, centro, Novo Horizonte - SP.

Dos Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da execução do presente contrato

onerarão os recursos da dotação orçamentária codificada sob n®:

Conta n®. 2014/0161

Unidade 020608 - Diretoria de Finanças, Planej. e Arrecadação.

Funcional 04.129.0003.2017.0000 Manutenção da Divisão de Lançadoria.
Categoria Econômica 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Integram este edital os anexos:

ANEXO 1 PROJETO BÁSICO DOS SERVIÇOS E ORÇAMENTO ESTIMADO

ANEXO II MINUTA DO CONTRATO/NOTA DE EMPENHO

ANEXO III DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO PERANTE 0
MINISTÉRIO DO TRABALHO

ANEXO IV MODELO DA DECLARAÇÃO DE MiCROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

ANEXO V DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE RECURSOS

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185-centro - Novo Horizonte/SP - Fone/Fax 17 35439015 CEP; 14960-000
e-mail: llcitacao@novohorizonte.sp.gov.br
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2. CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
2.1. Todos 08 trabalhos deverão ser desenvolvidos de acordo com as disposições contidas no
Termo de Referencia, utilizando-se de produtos de 1® linha e profissionais qualificados.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
3.1. Poderão participar desta licitação as empresas convidadas pela Administração e as demais
inscritas no Cadastro de Fornecedores da Divisão de Licitações, na categoria de atividade
pertinente ao objeto, que manifestarem o interesse com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas
da data marcada para entrega dos envelopes, assim como aquelas igualmente convidadas
mesmo não cadastradas, sendo vedada à participação de:
3.1.1. Consórcios;
3.1.2. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da
Administração direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
3.1.3. Empresas impedidas de licitar e contratar com o Município de Novo Horizonte;
3.1.4. Empresas com falência decretada ou concordatária;
3.1.5. Empresas das quais participem servidores públicos de Novo Horizonte.

4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
4.1. Os envelopes 01 - HABILITAÇÃO e 02 - PROPOSTA deverão ser apresentados
separadamente, lacrados, contendo preferencialmente no anverso os seguintes dizeres:

ENVELOPE "1"- HABILITAÇÃO e
ENVELOPE "2" - PROPOSTA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CONVITE N° 004/2014

RAZÃO SOCIAL:

5. ENVELOPE 01 - HABILITAÇÃO:
5.1. Para fins de habilitação, os licitantes deverão apresentar no envelope n° 01, os documentos
enumerados a seguir, em uma única via, no original; ou cópia autenticada ou simples
acompanhada do originai; ou publicação da imprensa oficial; ou extraído via Internet nas situações
em que for possível sua consulta acerca da legitimidade.

5.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso:
a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo

devidamente registrado na entidade competente; no caso de sociedades por ações, o ato deverá
estar acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

a.1) Os documentos descritos no subitem "a" deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor;

b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país;

5.1.2. REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ);

b) 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 do certame;

o) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Municipal, do domicílio ou
sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes
certidões:

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 - centro - Novo Horizonte/SP - Fone/Fax 17 35439015 CEP; 14960-000
e-mail: lícitacao@novohorizonte.sp.gov.br



PREFEITURA WiüNICiPAL DE NOVO HORIZONTE
CNPJ N.° 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Folli

77JST»

C.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos
de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, expedida pela Secretaria da
Receita Federai; e

C.2) Prova de Regularidade perante a Fazenda Pública Municipal, relativo ao domicilio
ou sede da llcitante.

d) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS mediante a
apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito
com Efeitos de Negativa;

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

f) Prova de rêguiaridade para com a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas
com os mesmos efeitos da CNDT, nos termos da Lei n°. 12.440/2011.

g) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

g.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da iicitante
ME/EPP, será assegurado o prazo de dois dias úteis, a contar da publicação da homologação
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Administração, para a regularização
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, condição para assinatura do contrato;

g.2) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem "f1" implicará
na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se a
convocação dos iicítantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento
licitatório. Na hipótese de não contratação de empresas com direito de preferência, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

5.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÕMICO-FiNANCEIRA:

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica.

5.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Prova de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio de apresentação de
atestado(s) expedido(s), necessariamente em nome do iicitante, por pessoa jurídica de direito
público ou privado.

5.1.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

a) Declaração do iicitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legai, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho,
conforme modelo (Anexo lil);

5.2. Os documentos estabelecidos nos subitens 5.1.1 e 5.1.2 poderão ser substituídos, no todo ou
em parte, pelo Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Novo
Horizonte, em pleno vigor. Caso a substituição se de em parte, deverão ser juntados os
documentos não representados pelo certificado.

5.3. Serão habilitados os licitantes que apresentarem, regularmente, os documentos acima.

5.4. Constituem motivos para inabiiitação do iicitante:

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 - centro - Novo Horizonte/SP - Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000
e-mail: licitacao@novohorlzonte.sp.gov.br
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a) A não apresentação da documentação exigida para habilitação;
b) A apresentação de documentos com prazo de validade vencido;
c) A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento

de certidão;

5.5. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão válidas as
expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação da proposta.

5.6. Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, numerados
seqüencialmente por item da habilitação, de modo a facilitar sua análise.

06. ENVELOPE 02 - PROPOSTA

6.1. A proposta deverá conter o preço mensal e global para execução dos serviços, datada,
rubricada e assinada na última folha, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas.

6.2. No preço ofertado estarão inclusos todos os custos operacionais, diretos e indiretos relativos
aos serviços, bem como dos tributos incidentes.

6.3. O preço será fixo e irreajustável.

6.4. A proposta será válida por 60 (sessenta) dias, contados da data marcada para apresentação
dos envelopes.

6.5. Constituem motivos para a desclassificação da proposta:
ã) Preços excessivos, superior ao limite de R$ 11.855,00 (onze mil e oitocentos e

cinqüenta e cinco reais), e/ou inexequíveis;
b) Desconformes ou incompatíveis, que não atenderem as exigências deste Ato

Convocatório.

7. CONDIÇÕES DE PAGAWIENTO:
7.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal,
devidamente atestada pela unidade competente, acompanhada das certidões negativa de débitos
junto ao INSS e regularidade de FGTS.

7.2. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o
pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

7.3. O pagamento será efetuado por meio de cheque nominativo ou outro procedimento a critério
da Administração.

08. PRAZOS:

8.1. O licitante vencedor deverá iniciar os serviços imediatamente após a entrega da Ordem de
Serviços, devendo executa-lo em ate 10 (dez) dias.

09. JULGAMENTO:

09.1. No dia, hora e local designado, em sessão púbipa, a Comissão Permanente de Licitação
promoverá a abertura do envelope n° 01 - HABILITAÇÃO examinará e rubricará a documentação
apresentada, com vista à habilitação ou inabilitação dos licitantes. Os representantes legais dos
licitantes presentes deverão rubricar todos os documentos.

09.2. A Comissão Permanente de Licitação é facultado solicitar aos licitantes quaisquer
esclarecimentos com relação aos documentos apresentados, inclusive documento original para
confronto.

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 - centro - Novo Horizonte/SP - Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000
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09.3. A Comissão, a seu critério, para fins de análise minuciosa da documentação e diligências
que se fizerem necessárias, poderá suspender a sessão, marcando nova data para anunciar o
resultado do julgamento da fase de habilitação.

09.4. A Comissão divulgará em sessão, ou comunicação direta ou fac-símile com recibo, e
mediante intimação através de afixação no quadro gera! de avisos, os licitantes habilitados e/ou
inabilitados, valendo pára efeito de contagem de prazo o que ocorrer por ultimo.

09.5. A abertura do envelope 02 - PROPOSTA dar-se-á em sessão pública, somente depois de
transcorrido o prazo recursal ou julgamento dos recursos interpostos, ou tenha havido desistência
expressa (art. 43, 111, lei 8.666/93).

09.6. No dia, hora e local designado, a Comissão Permanente de Licitação promoverá a abertura
do envelope n° 02 - PROPOSTA examinará e rubricará a documentação apresentada, para
posterior verificação de sua conformidade e atendimento integral das exigências editalícias. Os
representantes dos licitantes presentes deverão rubricar a documentação.

09.7. A classificação das propostas dar-se-á pela ordem crescente de preços, após exame de
conformidade, quando serão desclassificadas as manifestamente Inexequíveis e as com preços
excessivos.

09.8. Será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas e
empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

09.8.1. Nas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada;

09.8.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação
em que sua proposta será declarada a melhor oferta, com observância dos seguintes
procedimentos:

a) Será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta, no
prazo de 02 (dois) dias úteis;

b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem
09.8.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
exercer a preferência e apresentar nova proposta;

o) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor,
respeitada a ordem de classificação.

09.8.3. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando da melhor oferta não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

09.8.4. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada não aceite ofertar
nova proposta, serão convocados os licitantes remanescentes cujas propostas se encontrem no
intervalo estabelecido no subitem 09.8.1, na ordem de classificação, para o exercício do direito de
preferência.

09.8.5. Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não
configurada a hipótese prevista no subitem 09.8.4, será declarada a melhor oferta àquela proposta
originariamente vencedora do certame.

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 - centro - Novo Horízonte/SP - Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000
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09.9. O objeto será adjudicado ao licitante que oferecer o menor preço.

10. IWIPUGNAÇÃO, RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
10.1. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Ato Convocatório perante a
Administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos
envelopes proposta.

10.2. Impugnações devem ser protocoladas diretamente na Divisão de Licitações, dirigidas aos
subscritores do Ato Convocatório.

10.3. Dos atos da Comissão Permanente de Licitação cabe recurso, no prazo de dois dias úteis,
contados da data de intimação da decisão ou da lavratura da ata observados as disposições
contidas no art. 109, inciso 1, da Lei Federal n° 8.666/93.

10.4. Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo em
igual prazo.

10.5. As decisões quanto aos recursos interpostos serão proferidas no prazo de 02 (dois) dias
úteis, mediante publicação na forma estabelecida neste instrumento convocatório.

10.6. Depois de homologado o resultado da licitação a adjudicatária será regularmente convocada
para assinar o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

10.7. Em caso de não cumprimento do prazo previsto no item anterior, poderá haver prorrogação,
desde que solicitado e justificado pela adjudicatária, por igual prazo e por uma única vez, sob
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento
convocatório. '

11. CONTRATO

11.1. A proponente adjudicatária deverá comparecer para retirada da Nota de
Empenho/Assinatura do Contrato no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data da
convocação expedida pela Divisão de Licitações, sito á Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n®
185, centro, Novo Horizonte-SP.

12. CONDIÇÕES RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
12.1. Os serviços serão acompanhados e fiscalizados pela Contratante através de sua Divisão de
Lançadoria/Fiscalização.

12.2. Os serviços serão recebidos;
a) Provisoriamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização;
b) Definitivamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, mediante

termo circunstanciado, assinado pelas partes.

13. DA TRANSFERÊNCIA / SUBCONTRATAÇÃO:
13.1. É vedado a CONTRATADA ceder, transferir ou subcontratar total ou parcialmente o objeto
do Contrato sem a expressa anuência da CONTRATANTE.

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
14.1. A recusa injustificada do adjudicatário em retirar/assinar o termo contratual dentro do prazo
estabelecido pela Administração caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
ficando sujeita a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, garantida a defesa e o
contraditório. Implicará também na multa prevista neste subitem a microempresa ou empresa de

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 - centro - Novo Horizonte/SP-Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000
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pequeno porte que, valendo-se desta condição nos termos dispostos na Lei Complementar n°.
123, de 14 de dezembro de 2006, não comprovar a regularidade fiscal no prazo estabelecido.

14.2. Pelo atraso injustificado na execução dos serviços, fica sujeito a Contratada às penalidades
previstas no caput do art. 86 da Lei Federal n°. 8.666/93, na seguinte conformidade:

14.2.1. Atraso até 15 (quinze) dias, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato;

14.2.2. Atraso superior a 15 (quinze) dias, muita de 8% (oito por cento) sobre o vaior do contrato.

14.3. Pela inexecução total ou parcial do ajuste a Administração poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à Contratada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do
ajuste, sem prejuízo das demais sanções previstas no art. 87, da Lei n° 8.666/93.

15 - DA RESCISÃO CONTRATUAL;
15.1. A rescisão contratual poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos
incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;

b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja
conveniência da Administração.

o) A inexecução total ou parcial do ajuste enseja na sua rescisão pela Administração, com
as conseqüências previstas neste instrumento;

d) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal n°.
8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos
regulamentares comprovados quando os houver sofrido.

e) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseqüências
previstas no art. 80 incisos I a IV, ambos da Lei Federal n. 8.666/93.

f) Por atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Contratante
decorrentes de serviços, ou parcelas destes, já recebidos e executados, salvo em caso
de calamidade pública, grave perturbação da ordem ou guerra, assegurado a Contratada
o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação, caso em que sua decisão deverá ser comunicada por escrito à
Contratante.

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
16.1. Além das disposições expressas deste Convite, as Propostas sujeitam-se à legislação
vigente.

16.2. Integra o presente Convite o Projeto Básico dos serviços a serem executados, bem como a
minuta de Contrato/Nota de Empenho em anexo.

16.3. Este Convite e seus anexos serão afixados para consulta e conhecimento de todos no
quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, e poderá ser obtido por interessados
cadastrados ou não, com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da data designada para o
seu encerramento, sem ônus, junto a Divisão de Licitações.

16.4. Esclarecimentos e demais informações a respeito da presente licitação, serão obtidos em
horário comercial junto a Divisão de Licitações desta Prefeitura, no mesmo endereço mencionado
no item 1.1. no horário de expediente, bem como através do fone/fax n° 17-3543-9015.

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 - centro - Novo Horizonte/SP - Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000
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17. DISPOSIÇÕES FINAIS:
17.1. A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte poderá revogar ou anular o presente certame
licitatório sem que assista aos licitantes correntes o direito de reclamarem indenizações ou
recompensas.

17.2. Os casos omissos do presente edital serão solucionados pela Comissão Permanente de
Licitação, com base na legislação vigente.

17.3. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de Novo Horizonte, Estado de São Paulo.

Novo Horizonte, 07 de fevereiro de 2014.

ia
TOSHIO TOYOTA

Prefeito Municipal

DR ERWOMAR OC^AVIANO
Assessor Jurídico/
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