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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 36/2018.

PROCESSO N.º 56.700/18

Razão Social:

CNPJ N.º

Endereço:

E-mail:

Cidade: Estado:

Telefone: Fax:

Pessoa para contato:

Recebemos, através do acesso à página www.franca.sp.gov.br, neste data, cópia do
instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:__________________ , ____, de __________________ de 2018.

_____________________________________
Assinatura

Senhor Licitante,

Visando a comunicação futura entre o Município de Franca e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria
preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Coordenadoria de Compras e Licitações por meio
do E-mail: licitacoes@franca.sp.gov.br. Observação: Indicar no E-mail, quando do envio, na barra
“assunto” o número da Concorrência em testilha.

A não remessa do recibo ou a não indicação no E-mail, quando do envio, na barra assunto do numero
da concorrência em testilha exime a Coordenadoria de Compras e Licitações da comunicação de
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais.

Franca, 03 de Julho de 2018.

Edgar Ajax dos Reis Filho
Secretário Municipal de Educação
Autoridade Competente

http://www.franca.sp.gov.br
mailto:licitacoes@franca.sp.gov.br
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EDITAL

Processo nº 56.700/18
Tipo – Menor Preço
Assunto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VÍDEO E CÊNICOS PARA O CENTRO DE
ARTES E ESPORTES UNIFICADO – CEU LEPORACE (EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE)

O (a) Senhor(a) Secretário (a)de Finanças do Município de Franca, torna público que se
acha aberta na Coordenadoria de Compras e Licitações, sito à Rua Frederico Moura nº 1.517 – 1º andar,
nesta cidade de Franca, a CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 36/2018 (EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE), redigida pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, alterações posteriores, e demais
normas regulamentares aplicáveis à espécie, destinada à AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
AUDIO, VÍDEO E CÊNICOS PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADO – CEU
LEPORACE, conforme quantidade e descrição dos serviços constantes nos Anexos I e IV, o qual
independentemente de transcrição faz parte integrante do presente.

DATA: 06/08/2018
HORÁRIO DE ENTREGA DA PROPOSTA: Impreterivelmente até às 14h00, do dia 06/08/2018.
HORÁRIO DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 14h30min, do dia 06/08/2018.

LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES: Coordenadoria de Licitações e Compras, sito na Rua
Frederico Moura nº 1.517 – 1º andar, sala 03, Franca-SP.

01 DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação é a seleção de propostas visando AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VÍDEO E CÊNICOS PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES
UNIFICADO – CEU LEPORACE, conforme quantidade e descrição dos serviços constantes nos Anexos
I e IV deste Edital.

02 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1 Conforme regra o art. 48 inciso I da Lei Complementar Federal n.º 123/06, ficam todos os
itens definidos como COTA RESERVADA para participação exclusiva de Microempreendedor
Individual, Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte, restando devidamente comprovado que
possuem os requisitos mínimos exigidos pelo respectivo instrumento convocatório.

2.1.1 Entende-se por Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte aptas a participar da COTA
RESERVADA aquelas definidas no art. 3º da Lei Complementar n.º 123/06 e que não se enquadram em
nenhuma das situações previstas no §4º deste mesmo art. 3º da Lei Complementar n.º 123/06.

2.1.2 Entende-se por Microempreendedores Individuais aptos a participar da COTA RESERVADA
aqueles definidos no Art. 18A da Lei Complementar n.º 123/06 e regulamentado na Lei Complementar
n.º 128/08.

2.2 Não será permitida a participação de empresas:
2.2.1 Estrangeiras que não funcionem no País;
2.2.2 Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
2.2.3 Impedidas e suspensas de licitar e/ou contratar nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei

Federal nº 8.666/93 e suas alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e da Súmula nº 51
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

2.2.4 Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas
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2.2.5 Não consideradas microempresas, microempreendedor Individual ou empresas de pequeno
porte nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 que
cotarem os todos os itens, que conforme já informado no item 2.1 do edital detém cota reservada.

03 DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES Nº 1 “DOCUMENTAÇÕES”, E DOS ENVELOPES Nº
2 – “PROPOSTA”.

3.1 Os envelopes nº 1 – “DOCUMENTAÇÃO” e nº 2 – “PROPOSTA” deverá ser entregue na sala da
Coordenadoria de Licitações e Compras sito na Rua Frederico Moura nº 1.517 – 1º andar, sala 03, até
às 14h00min, do dia 06 de Agosto de 2018, impreterivelmente, sob pena de não participação no
certame.

3.2 Os documentos e a proposta deverão ser apresentados em dois envelopes fechados e distintos e
numerados, da seguinte forma:

3.2.1 Envelope nº 1 – Documentação:
Nome da empresa licitante (timbrado ou datilografado);
Envelope nº 01 “DOCUMENTAÇÃO”
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 36/18
PROCESSO Nº 56.700/18
PRAZO ENTREGA DA PROPOSTA: até às 14h00, do dia 06/08/18.
ABERTURA DOS ENVELOPES: 06/08/18, às 14h30min.

3.2.2 Envelope nº 2 – Proposta:
Nome da empresa licitante (timbrado ou datilografado);
Envelope nº 02 “PROPOSTA”
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 36/18
PROCESSO Nº 56.700/18
PRAZO ENTREGA DA PROPOSTA: até às 14h00, do dia 06/08/18.
ABERTURA DOS ENVELOPES: 06/08/18, às 14h30min.

3.3 As proponentes se farão representar nesta licitação e para todos os demais atos desta licitação, por
procurador(es) com poderes específicos ou por seu(s) representante(s) legal (is). Para tal desiderato as
proponentes poderão se utilizar da Carta de Credenciamento (VIDE ANEXO III), e/ou Procuração e/ou a
prova da condição de Sócio ou diretor da empresa, devidamente acompanhado da cópia autenticada do
respectivo Estatuto ou Contrato Social e suas alterações que comprove, entre outras coisas, a
capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário e deste para formulação de propostas
e para a pratica de todos os demais atos inerentes ao certame. Aludidos documentos deverão
acompanhar os documentos constantes do ENVELOPE N.º 01. Querendo, poderão exibi-la
também na 1ª Sessão Pública (fora dos envelopes), a fim de facilitar os trabalhos da Comissão,
sob pena de ficarem impedidos de se manifestarem sobre quaisquer fatos relacionados com a presente
licitação.

3.4 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular,
em original ou cópia autenticada, outorgando poderes para a prática de todos os atos pertinentes ao
certame, em nome da proponente.

3.5 Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá
apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura.

3.6 As empresas que desejarem utilizar-se dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 deverão
apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação
como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, devidamente
assinado pelo responsável legal da empresa, CONFORME ANEXO II. Aludida declaração deverá
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acompanhar os documentos constantes do ENVELOPE Nº 01. Querendo, poderão exibi-la
também na 1ª Sessão Pública (fora dos envelopes), a fim de facilitar os trabalhos da Comissão,
sob pena de ficarem impedidos de se manifestarem sobre quaisquer fatos relacionados com a
presente licitação.

3.7 O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e
administrativamente.

04 DA DOCUMENTAÇÃO

4.1 No envelope nº 01 – “DOCUMENTAÇÃO”, deverão constar os seguintes documentos:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Prova de inscrição no cadastro geral de contribuintes (CNPJ);

f) Prova de inscrição estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do
licitante;

g) Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por meio da
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

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

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

h.2 Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços,
expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tributários
expedidos pela Procuradoria Geral do Estado ou declaração de isenção ou de não
incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei ou outra
equivalente na forma da lei;

h.3 Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários Municipais.
Não constando do documento seu prazo de validade, será aceito documento emitido até 90
(noventa) dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação;

i) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) mediante a apresentação da
CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;

j) Certidão negativa de falência e concordata, emitida pelo distribuidor do foro da sede do
licitante;
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k) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei.

Obs. 1: Para as empresas criadas recentemente que ainda não possuem balanços exigíveis é
permitida a substituição por outro tipo de demonstração contábil.

OBS. 2: Os microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno
porte deverão apresentar demonstração contábil do último exercício social, mesmo que
simplificadas, de acordo com o art. 27 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações
posteriores. (Art. 27. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional poderão, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os registros e controles
das operações realizadas, conforme regulamentação do Comitê Gestor).

l) Declaração da empresa proponente que não foi declarada inidônea pela Administração
direta ou indireta, Municipal, Estadual ou Federal, sob as penas da lei. (vide Anexo VI)

m) Declaração conforme art. 7º, XXXIII da Constituição Federal (vide Anexo V);

n) Apresentação de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica (declaração ou certidão),
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa
licitante prestado ou estar prestando serviços compatíveis e pertinentes com o objeto
licitado.

o) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos
Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução
Administrativa TST nº 1470/2011.

p) Declaração de disponibilidade ou de que reúnem condições de apresentar oportunamente,
se vencedor da licitação, catálogo ilustrativo e/ou folder, em língua portuguesa,
relativo ao material cotado e/ou equipamento, sem emendas ou rasuras, identificando
corretamente o produto cotado (marca, código, modelo etc) sem deixar dúvidas por
ocasião da análise técnica

4.2 A não apresentação de qualquer dos documentos indicados no item 4.1 e alíneas
implicará a inabilitação da proponente e ainda para a letra “p” do item 4.1 da Cláusula
Quarta do edital não serão aceitas declarações genéricas que não se refiram exatamente
ao conteúdo lá discriminado em que, ocorrendo, culminará também na inabilitação da
proponente.

4.2.1 A ausência de alguma informação em documento exigido poderá ser suprida pela própria
Comissão de Licitação, se os dados existirem em outro documento apresentado.

4.3 Todos os documentos de que trata este item deverão, quando for o caso estar em plena
validade na data fixada para a apresentação dos envelopes. As certidões que não tenham prazo
de validade legal ou expresso no documento ter-se-ão como válidas pelo prazo de 90 (noventa)
dias de sua emissão.

4.4 Os documentos necessários à “HABILITAÇÃO” poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por funcionário da Coordenadoria
de Compras e Licitações. As autenticações de documentos que por venturas dependerem do servidor
terão que ser, obrigatoriamente, efetuados com antecedência mínima de 24 horas da data da sessão
inaugural, à exceção dos que forem obtidos via Internet, que não precisarão ser autenticados, os quais
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serão validados mediante consulta para comprovação de sua regularidade. Não serão autenticados
documentos no dia da sessão de licitação.

Obs: A Comissão Permanente de Licitações não reconhece VÁLIDO e PROCEDENTE o intento de se apresentar documentos impressos
autenticados digitalmente pelo cartório CENAD (Central Notarial de Autenticação Digital), de modo a comprovar a veracidade das
informações prestadas relativas à participação no certame, visto que em diligencias realizadas junto a este órgão tivemos a seguinte
explicação sobre o processo de autenticação digital e os requisitos para aferir sua autenticidade: “O embasamento jurídico e a validade dos
atos realizados por esta central provém da Medida Provisória 2200-2 e do Provimento nº 22/2013 da Corregedoria Geral de Justiça de SP.
De acordo com estas, a impressão de um documento eletrônico por ente sem fé pública caracteriza a impossibilidade de comprovação da
autoria e integridade do documento, tornando-se este um cópia meramente simples. Para validade, o documento deve ser entregue em
formato digital e verificado no link de consulta da CENAD”. Ocorre que conforme informado pelo Sr. Coordenador os documento impressos
autenticados digitalmente pelo cartório CENAD constam expressamente o aviso de que “uma vez impresso perderá sua validade”, mesmo
que estes viessem acompanhados da mídia para validação das cópias apresentadas, sendo que as cópias autenticadas seriam aquelas
presentes na mídia, e não as anexadas ao processo. Portanto, os documentos autenticados pelo CENAD somente teriam validade em meio
eletrônico para a conferência junto ao site e não em forma impressa como apresentado e solicitado no edital. Assim sendo, como tal previsão
não consta expressamente no edital este tipo de documento impresso autenticado digitalmente pelo cartório CENAD não será aceito pela
COPEL.
Igualmente não terão como validos os documentos de hablitação e/ou credenciamento em cópia autenticada digital pelo denominado
“cartório virtual” a exemplo do Cartório Azevedo Bastos acompanhada da respectiva certidão de autenticação digital com prazo de validade
expirado, que impossibilita que sua autenticidade seja confirmada pela COPEL e/ou pregoeiro e sua equipe de apoio ou mesmo por qualquer
pessoa no site do Cartório. Ao contrário, estando aludida certidão de autenticação digital dentro do prazo de validade a mesma será
aceita sem ressalvas.

4.5 Não haverá, em hipótese alguma, confrontação de documentos na abertura dos envelopes para
autenticação pela Comissão de Licitação.

4.6 Na mesma data e local indicado no item 3.1, às 14h30min, à vista dos interessados presentes,
serão abertos os Envelopes nº 1 – Documentação, que serão examinados e rubricados pelos membros
da Comissão de Licitações e pelos representantes credenciados dos licitantes.

4.7 Somente será exigida a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte, quando da assinatura da avença contratual, conforme estipula o artigo 42 da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006.

4.8 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

4.9 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Redação dada pela Lei Complementar
nº 147, de 2014).

4.10 A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste artigo, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de
21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

4.11 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a 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.

4.12 Não serão aceitos protocolos de pedidos de certidões ou de outros documentos exigidos
neste Edital;

4.13 As empresas participantes do certame em recuperação judicial devem estar cientes de que no
momento da assinatura do contrato deverá ser apresentada cópia do ato de nomeação do administrador
judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do
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processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que
o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

4.14 As empresas participantes do certame em recuperação extrajudicial devem estar cientes de que
no momento da assinatura do Contrato deverá ser apresentada comprovação documental de que as
obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

05 DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA

5.1 A proposta deverá ser preenchida, carimbada, assinada, sem rasuras ou retificações, sob pena de
desclassificação, entregue até a data, hora e local estabelecidos no item 3.1 deste Edital.

5.2 A proposta deverá ser preenchida conforme formulário PROPOSTA (Anexo I) com o conjunto
completo de informações solicitadas, sob pena de desclassificação do item.

5.3 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.

5.4 Todas as propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão de Licitação e
pelos representantes credenciados dos licitantes presentes.

5.5 Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das
disposições deste Edital, seja no aspecto formal ou no seu conteúdo técnico, bem como aquelas
manifestadas inexequíveis, nos termos do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93.

5.6 É de inteira responsabilidade do ofertante o preço e demais condições apresentadas, salvo se no
momento da abertura da proposta for alegado erro, o que será registrado em ata, devendo o item ser
desconsiderado da proposta.

5.7 Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de obra especializada, leis
sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e
qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital.

5.8 Os preços para cada item descrito no Anexo I deverão ser cotados em Reais, com no máximo de
quatro casas decimais após a vírgula.

5.9 Na proposta deverão constar dados da conta bancária, constando o nome do banco, a agência e o
número da respectiva conta. Deverá ser indicada apenas uma conta por CNPJ. Obs. Qualquer alteração
posterior do banco, agência ou número da respectiva conta deverá ser informada, através de ofício,
endereçado ao Setor de Tesouraria.

06 DO PROCEDIMENTO

6.1 Somente terão direito de rubricar a documentação e as propostas, apresentar reclamações,
impugnações ou recursos e assinar atas, os representantes credenciados das licitantes, com poderes
para tal, e os membros da Comissão de Licitação.

6.2 Os prepostos ou representantes do licitante deverão apresentar documento de credenciamento
emitido pela mesma, com poderes específicos para representá-la neste certame, quando da entrega da
documentação / proposta.

6.2.1 No referido documento de credenciamento deverá o licitante conceder todos os poderes
necessários à prática de quaisquer atos relacionados com o procedimento licitatório em tela. A ausência
dos referidos poderes no documento de credenciamento implicará na impossibilidade do representante
ou preposto se manifestar em nome da empresa e assinar atas.
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6.2.2 Na mesma ocasião, será apresentada a carteira de identidade do credenciado, para a devida
identificação e correspondente anotação na ata.

6.3 Após a abertura do processo licitatório não serão recebidos outros documentos ou propostas, nem
serão permitidos quaisquer adendos ou alterações, ressalvada a possibilidade de realização de
diligências.

6.4 De todas as reuniões de licitação serão lavradas atas, as quais conterão as principais ocorrências,,
inclusive eventuais manifestações dos proponentes, devendo ser assinadas pelos membros da
Comissão de Licitação e pelos representantes das licitantes com poderes para tal.

6.5 Após a apreciação e o julgamento da documentação recebida, a Comissão divulgará o resultado da
fase de habilitação, com a indicação do nome das empresas habilitadas e inabilitadas, em reunião ou
através de publicação na Imprensa Oficial.

6.6 É facultado á Comissão de Licitação, quando julgar necessário, determinar a realização de
reuniões para divulgar o resultado de suas decisões.

6.7 Os envelopes contendo as propostas (Envelope 2) serão rubricados pelos licitantes e pela
Comissão de Licitação e ficarão sob a guarda desta, devidamente fechados, para serem abertos após o
julgamento definitivo da habilitação.

6.8 Somente serão abertos os Envelopes 2 das empresas previamente habilitadas, ficando os relativos
às empresas inabilitadas à disposição destas, para serem retiradas no prazo de 15 (quinze) dias do
resultado da habilitação, findo o qual serão inutilizados.

07 DOS PRAZOS

7.1 A entrega do(s) produto(s) objeto da licitação será realizada de acordo com as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação, diretamente no Almoxarifado da Secretaria requisitante sito a
Avenida Champagnat, nº 1808, Centro, Franca- São Paulo ou em outro local a ser indicado
oportunamente pela Secretaria requisitante dentro do perímetro urbano de Franca-SP, no prazo máximo
de 20 (vinte) dias úteis, após a emissão da Ordem de Fornecimento.

7.2 O prazo estabelecido no item 7.1 poderá ser prorrogado quando solicitado pelo fornecedor e desde
que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

7.3 O prazo de vigência do contrato, decorrente desta licitação, será de 12 (doze) meses, prorrogáveis
por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, a contar da data determinada na
correspondente Ordem de Serviços, podendo excepcionalmente, ser prorrogado por mais 12 (doze)
meses nos termos do § 4º, do art. 57 da Lei nº 8.666/93, desde que seja devidamente justificado pela
Prefeitura municipal de Franca.

08 DO JULGAMENTO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO.

8.1 O julgamento das propostas far-se-á pelo tipo “MENOR PREÇO” para cada item do anexo I,
levando-se em conta a compatibilidade com as especificações técnicas e demais estipulações
constantes deste Edital e seus Anexos, registrando-se assim, o menor preço.

8.2 Serão também registrados os fornecedores, na ordem de sua classificação, para fins de
convocação remanescente, na forma do parágrafo 2º do artigo 64 da Lei Federal nº 8.666/93.

8.3 Mesmo quando não especificados expressamente na proposta serão considerados como inclusos
nos preços, todos os tributos e encargos de natureza previdenciária, fiscal e trabalhista, incluindo
benefícios de despesas indiretas e benefícios sociais inerentes à execução do objeto, e demais custos
de qualquer natureza inerentes ao atendimento das condições dispostas na Minuta do Contrato.
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8.4 Não serão consideradas propostas alternativas, ou seja, opcionais.

8.5 No caso de empate entre duas ou mais propostas, observado o disposto no Parágrafo 2o do Artigo
45 da Lei Federal no 8666/93, e subsequentes alterações, a seleção se fará por sorteio, em ato público
a ser realizado na Secretaria Municipal de Administração, para o qual serão convocadas todas as
Proponentes.

8.6 A Comissão Municipal de Licitações poderá retificar os erros materiais das propostas que os
apresentarem, prevalecendo, em qualquer hipótese, o valor unitário ofertado.

8.7 No caso de erros aritméticos, serão considerados pela Comissão Municipal de Licitações, para fins
de seleção e contratação, os valores retificados.

8.8 Não serão consideradas propostas que desobedecerem aos critérios estabelecidos no art. 48
(incisos e parágrafos) da Lei 8.666/93.

8.9 Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

8.10 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores á
proposta mais bem classificada, considerando o contido no art.45, incisos e parágrafos da Lei
complementar nº 123/2006:

“Art 45. Para efeito do disposto no art.44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á
da seguinte forma:
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor
o objeto licitado;
II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I
do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese
dos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito;
III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.
§ 1o Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
§ 2o O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
§ 3o No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento
dos lances, sob pena de preclusão.”

8.11 Serão desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;
c) que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua identificação.
d) da licitante não considerada, nos termos da lei, microempresa ou empresa de pequeno porte que
cotarem todos os itens constante do Anexo I do Edital – Planilha de Quantidades e Preços.

8.12 Encerrados os trabalhos de julgamento e concluída a via recursal, o resultado encontrado pela
Comissão de Licitação será submetido à deliberação do senhor Prefeito Municipal ou a autoridade a
quem este delegar para homologação e adjudicação do objeto licitado ao licitante declarado vencedor.

09 DO PREÇO



MUNICIPIO DE FRANCA
Secretaria Municipal de Finanças
Coordenadoria de Licitações e Compras

________________________________________________________________________________________________________
Rua Frederico Moura, 1517 – Cidade Nova – Franca – SP – fone (16) 3711-9000 – fax (16) 3721-8888

Cep: 14401-150 – email: licitacoes@franca.sp.gov.br

9.1 Somente serão aceitas propostas cujos preços forem compatíveis com os praticados no mercado.

10 DO PAGAMENTO

10.1 Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria de Finanças do Município, exclusivamente por
meio de créditos em conta bancária em nome da licitante adjudicada, trinta dias após a entrega das
mercadorias, mediante apresentação de nota fiscal ou fatura que conste especificamente o objeto
recebido na ocasião. O Município de Franca não se responsabilizará por outro tipo de cobrança.

10.1.1Para efeito de contagem de prazo para pagamento pela Secretaria de Finanças, será considerado
o carimbo e data de entrada da Nota Fiscal no Almoxarifado Central da Secretaria recebedora.

10.2 O preço a ser pago será o vigente na data do pedido independentemente do preço em vigor na
data da entrega.

11 DO VALOR

11.1 O valor total estimado para execução dos serviços, por ano, contemplados no objeto é de
R$ 104.334,67 (cento e quatro mil e trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

12 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

12.1 Os recursos alocados para a realização do objeto desta licitação ao longo do exercício de 2018 são
oriundos da seguinte classificação orçamentária:

02.00.00 – MUNICÍPIO DE FRANCA
02.12.01 – SECRETARIA MUN DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER
339030 – MATERIAL DE CONSUMO
278122074 – DESPORTO COMUNITARIO
FICHA 1803

02.00.00 – MUNICÍPIO DE FRANCA
02.12.01 – SECRETARIA MUN DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER
449052 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
278122074 – DESPORTO COMUNITARIO
FICHA 1804

13 DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

13.1 Não haverá reajustamento de preços.

14 DA REVISÃO CONTRATUAL

14.1 O valor contratual poderá ser revisto mediante solicitação da Contratada com vista à manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, inciso II, alínea ‘d’, da Lei n.
8.666/93, e observados os itens subsequentes deste Edital;

14.2 As eventuais solicitações, observadas o disposto no item anterior, deverão fazer-se acompanhar de
comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências
incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato;

15 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1 Os licitantes poderão interpor recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato
ou de lavratura da ata, nos casos de:
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a) Habilitação ou inabilitação do licitante;
b) Julgamento das propostas;
c) Anulação ou revogação da licitação.

15.2 Os recursos previstos nas alíneas “a” e “b” terão efeito suspensivo. A autoridade competente
poderá, motivadamente e presentes às razões de interesse público, atribuir, aos recursos interpostos no
caso restante, eficácia suspensiva.

15.3 Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes que poderão impugna-lo no prazo de 5
(cinco) dias úteis.

15.4 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o ato recorrido, a
qual poderá reconsiderar a decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo faze-lo
subir, devidamente informado. Neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contado do recebimento do recurso pela autoridade superior.

15.5 Os recursos devem observar os seguintes requisitos:

15.5.1 Serem datilografados e devidamente fundamentados;

15.5.2 Serem assinados por representante legal da concorrente ou por procurador devidamente
habilitado.

15.6 A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento mediante publicação na
Imprensa Oficial.

16 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

16.1 Este edital e seus respectivos anexos farão parte integrante do instrumento contratual a ser
assinado entre a Prefeitura Municipal de Franca e o licitante vencedor, no qual ficará estabelecido
que o Foro da Cidade de Franca/SP será o único competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas
oriundas dos termos da presente licitação e respectivo instrumento contratual.

16.2 O adjudicatário deverá assinar o instrumento de contrato, no prazo de cinco dias úteis contados da
data da convocação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a critério da
Municipalidade, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital. Quando o adjudicatário não assinar o contrato no prazo susomencionado,
fica facultado à Prefeitura Municipal de Franca/SP convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, ou
revogar a licitação, observadas as disposições contidas no artigo 81, da Lei Federal n°8.883/93.

16.3 A contratada deverá apresentar os documentos exigidos pela Prefeitura Municipal de Franca, para
lavratura do respectivo instrumento contratual.

16.4 Obriga-se o contratado a manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação.

17 DA ENTREGA E DO TERMO DE RECEBIMENTO

17.1 A entrega do(s) produto(s) objeto da licitação será realizada de acordo com as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação, diretamente no Almoxarifado da Secretaria requisitante sito a
Avenida Champagnat, nº 1808, Centro, Franca- São Paulo ou em outro local a ser indicado
oportunamente pela Secretaria requisitante dentro do perímetro urbano de Franca-SP, no prazo máximo
de 20 (vinte) dias úteis, após a emissão da Ordem de Fornecimento.

17.2 A Administração reserva-se o direito de recusar todo e qualquer equipamento que não atenda às
especificações deste Edital.
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17.3 A contratação somente será considerada concluída mediante a emissão de AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO, expedido pela Secretaria requisitante.

17.4 Caso o serviço não corresponda ao exigido pelo Edital, consoante subitem anterior, a
CONTRATADA deverá providenciar, no prazo máximo de até 2 (dois) dias úteis, a sua substituição
visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital,
na Lei 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90).

18 DAS MULTAS, SANÇÕES E PENALIDADES.

18.1 O não cumprimento de qualquer cláusula ou prazos estipulados neste instrumento convocatório ou
do contrato, inicialmente importará em advertência por escrito.

18.2 Após o não atendimento ao item anterior, importará multa diária correspondente a 0,01% (um
centésimo por cento) do valor total da contratação, sem prejuízo da ampla defesa. Na reincidência a
multa será aplicada em dobro.

18.3 Ocorrendo caso fortuito, devidamente justificado a tempo, a multa poderá ser atenuada ou
dispensada, a juízo exclusivo da Administração Municipal.

18.4 O não cumprimento pela adjudicatária de qualquer cláusula do instrumento convocatório ou do
contrato, sem prejuízo da ampla defesa, poderá ensejar a rescisão unilateral do compromisso nos
termos dos artigos 78 a 80 da Lei 8.666/93 e alterações, com perda das garantias,além das
penalidades previstas.

18.5 Além das multas previstas, a licitante vencedora estará ainda sujeita às seguintes penalidades no
caso do não cumprimento das condições de sua proposta.

a)- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com o Município
pelo prazo de até dois anos.

b)- Declaração de idoneidade para licitar ou contatar com o poder público, enquanto
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida após o ressarcimento por parte da contratada,
dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sansão aplicada com base no inciso III do art.
87 da Lei 8.666/93 e alterações.

18.6 Estas penalidades somente poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força
maior, devidamente justificados e comprovados, a juízo do contratante.

18.7 Outras penalidades previstas nos artigos 86, 87, e 88 da Lei 8.666/93 - 8.883/94 e seus incisos e
Decreto nº 10.287, de 19 de janeiro de 2015, a critério do contratante.

19 DA RESCISÃO CONTRATUAL

19.1 Poderá ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

19.2 Caso a CONTRATANTE não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo
critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a
CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das
sanções previstas no Edital, na Lei nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90).

19.3 A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições previstas
no artigo 79 da Lei nº 8.666/93.
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19.4 O licitante reconhece os direitos da Administração nos casos de rescisão previstas nos artigos 77 a
80 da Lei nº 8.666/93.

20 DA GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

20.1 O contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as cláusulas contratuais,
bem como as normas constantes nas Especificações dos serviços, respondendo cada uma pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.

20.2 A fiscalização será exercida no interesse da Secretaria Municipal de Educação do município de
Franca/SP por servidor designado de acordo com o Decreto nº 10.606/17, o Sr.
________________________ e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na ocorrência, não implica corresponsabilidade do
Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

20.3 A Secretaria Municipal de Educação do município de Franca/SP se reserva o direito de rejeitar no
todo ou em parte os equioamentos, se em desacordo com o Contrato.

20.5 A CONTRATADA lançará na nota fiscal as especificações dos serviços executados de modo
idêntico àquelas constantes da Nota de Empenho.

20.6 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato.

21 DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

21.1 O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93,
desde que haja interesse da Prefeitura Municipal de Franca, com a apresentação das devidas
justificativas adequadas a esta CONCORRÊNCIA.

22 DO PRAZO CONTRATUAL

22.1 O prazo de vigência do contrato, decorrente desta licitação, será de 12 (doze) meses, prorrogáveis
por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, a contar da data determinada na
correspondente Ordem de Serviços, podendo excepcionalmente, ser prorrogado por mais 12 (doze)
meses nos termos do § 4º, do art. 57 da Lei nº 8.666/93, desde que seja devidamente justificado pela
Prefeitura municipal de Franca.

23 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

23.1 Aplicam-se à presente contratação os dispositivos da Lei n° 8.666/93, e, na lacuna desta,
subsidiariamente os princípios do Direito.

24 DA APRESENTAÇÃO COMPLEMENTAR DE DOCUMENTOS PELAS EMPRESAS
DECLARADAS VENCEDORAS DO CERTAME.

24.1 As empresas declaradas vencedoras dos itens constantes do Anexo I, sob pena de
desclassificação, deverão entregar diretamente na Divisão Administrativa da Secretaria Municipal de
Educação, na Av. Francisco Quintanilha Ribeiro, 550, Parque Francal, Franca/SP, os catálogo
ilustrativo e/ou folder, em língua portuguesa, relativo ao material cotado e/ou equipamento, sem
emendas ou rasuras, identificando corretamente o produto cotado (marca, código, modelo etc)
sem deixar dúvidas por ocasião da análise técnica, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da
convocação.

25 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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25.1 Cópias deste Edital, deverão ser retiradas pelos interessados na Rua Frederico Moura n.º 1.517, 1º
andar – neste município de Franca, Estado de São Paulo, de segunda à sexta-feira, das 08:00h às
16:00h, local e horário onde, também poderão obter quaisquer outros esclarecimentos de que
necessitem para o perfeito entendimento do presente Edital.

25.2 As cópias supramencionadas serão fornecidas aos interessados, mediante o pagamento de
R$ 23,06 (vinte e três reais e seis centavos), nos horários e endereço acima, referente ao custo
reprográfico.

25.3 O edital também estará disponível, para ser retirado na íntegra, no endereço eletrônico
www.franca.sp.gov.br , no link “Licitações e Compras”, sem qualquer custo para o licitante.

25.4 Com exceção do “Aviso de Licitação” que será publicado na Imprensa Oficial do Município, no
Diário Oficial do Estado de São Paulo, Diário Oficial do Municipio e na página do Município disponível na
Internet, as outras informações relativas ao procedimento serão publicadas somente na Imprensa Oficial
do Município e na página do Município de Franca: www.franca.sp.gov.br – link: Licitações e Compras,
conforme autoriza a Lei n.º 8.666/93.

25.5 As publicações referentes ao julgamento das propostas, adjudicação, homologação e outras
informações pertinentes ao processo serão veiculadas somente na Imprensa Oficial, contratada pelo
Município para realizar suas publicações oficiais.

25.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento.

25.7 Aplicam-se as omissões deste Edital, os princípios e as disposições legais e regulamentares que
regem a matéria, especialmente a Lei (federal) 8.666/93, alterada pela Lei (federal) 8.883/94, de
08/06/1994 e a Lei (federal) 8.880/94.

25.8 Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais e comerciais que recaírem
sobre os bens, ocorrerão por conta da firma adjudicatária, cabendo ao contratante apenas o pagamento
do preço estipulado.

25.9 A firma adjudicatária será responsável por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à
Administração, por dolo ou culpa, bem como aqueles que venham a ser causados por seus prepostos,
em idênticas condições.

25.10 Se a empresa adjudicatária não cumprir o prazo para assinatura do contrato, serão chamadas,
respeitada a ordem de classificação, as demais licitantes em relação às quais prevalecerão as mesmas
condições da proponente vencedora.

25.11 Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, o licitante que não o fazer até o segundo dia
útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá
efeito de recurso nos termos do parágrafo 2º do artigo 41 da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei
Federal 8.883 de 08/06/94.

26 DO ADITAMENTO, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO.

26.1 A Administração reserva-se o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse
público, no todo ou em parte, ou anula-la no todo ou em parte, por vício, ilegalidade, de ofício ou
mediante provocação, bem como adia-la ou prorrogar o prazo para recebimento e abertura das
propostas, descabendo, em, tais casos, qualquer reclamação ou direito a indenização pelos licitantes.

27 DO FORO
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27.1 Fica eleito, desde já o foro deste Município de Franca, Estado de São Paulo, para dirimir eventuais
dúvidas e/ou conflitos oriundos ou relativos à aplicação do presente Edital e pelo futuro contrato, com
renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

Franca-SP, 03 de Julho de 2018.

_________________________________________________
Edgar Ajax dos Reis Filho

Secretário Municipal de Educação
Autoridade Competente
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CONCORRENCIA Nº 36/2018

PROCESSO Nº 56.700/18

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – ME, OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

Local e data
Ao
MUNICÍPIO DE FRANCA.

Ref.: CONCORRENCIA Nº 36/2018.

Empresa..............................., inscrita no CNPJ nº ..............................,

por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) .................................. portador (a) da Carteira de

Identidade nº ........................... e do CPF nº ................................. DECLARA, sob as penas da Lei, que

cumpre os requisitos legais para a qualificação como MICROEMPRESA-ME, ou EMPRESA DE

PEQUENO PORTE-EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a

49 da LEI COMPLEMENTAR Nº 123, de 14/12/2006.

____________________,_____ de ___________________ de 2018.

Carimbo e assinatura do Representante legal da empresa
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CONCORRENCIA Nº 36/2018

PROCESSO Nº 56.700/18

ANEXO III

MODELO DE CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

Local e data
Ao
MUNICÍPIO DE FRANCA.

Ref.: CONCORRENCIA Nº 36/2018.

Prezados Senhores,

Em cumprimento aos ditames editalícios, credenciamos junto ao
MUNICÍPIO DE FRANCA, o Sr. ___________________________, Carteira de Identidade nº
_______________, Órgão Expedidor _______, CPF nº ________________________, ao qual
outorgamos os mais amplos poderes, inclusive, efetuar lances, interpor recursos, quando cabíveis,
transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo
licitatório.

ATENCIOSAMENTE,

_________________________________________________
FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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CONCORRENCIA Nº 36/2018

PROCESSO Nº 56.700/18

ANEXO IV

TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto licitado: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VÍDEO E CÊNICOS PARA O CENTRO
DE ARTES E ESPORTES UNIFICADO – CEU LEPORACE (EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE)

O presente Termo de Referência destina-se a caracterizar os seguintes materiais:

ITEM UN. QUANT DESCRIÇÃO COMPLETA DAS MERCADORIAS PREÇO MÉDIO
UNITÁRIO (R$)

Preço Médio
Total (R$)

1 UND 1

AMPLIFICADOR PARA CAIXA ACUSTICA,
canais ambiente. 500wrms por canal em 4
ohms. 290 wrms por canal em 8 ohms.

1000 watts de programa musical por canal
em 4 ohms. 580 watts de programa musical

por canal em 8 ohms. Proteção contra
curto (SPC). Proteção térmica eletrônica

(etp). Entradas balanceadas com
conectores xlr/p10. Sistema de ventilação
inteligente (ics). Chave stéreo, mono e

bridge. Chave de aterramento (lift). Tensão
14C 120/240 volts. (Incluso fornecimento e

instalação/cabos).

2.500,00 2.500,00

2 UND 3

CAIXA ACUSTICA FRONTAL, Aplicação:
p.a., monitor, fly. Sistema: caixa frontal
passiva de 2 vias múltiplas (titânio) com
crossover passivo interno. Cap. Potência:
250 watts-rms. Programa: 500 watt. Resp.

De frequência: 45 hz a 20 khz.
Sensibilidade: spl (1w at 1m)= 100db.

Impedância: 8 ohms. Entradas/saídas: 2
paralela 2 speakon (pol.: 1+ 1-). Falantes:
1x15” full range, 1 drive de titânio (1 3/4).
Cob. Angular: falante 90°h e 90°v, drive

90°h e 40°. Flange para suporte de caixa e
engates rápido para sistemas fly.(incluso

fornecimento e instalação/cabos).

2.326,00 6.978,00

3 UND 6 CAIXA AMBIENTE ACÚSTICA, Caixas
acústicas, canais ambiente 1.429,00 8.574,00

4 PÇ 1

APARELHO SUBWOOFER, Sistema: caixa
passiva tipo band pass. Cap. Potência: 600
watts-rms. Programa: 800 watts. Resp. De
frequência: 40hz a 800hz. Sensibilidade:
spl (1w at 1m)= 102db. Impedância: 8
ohms. Entradas/saídas: 2 paralelas= 2
speakon (pol.: 1+ 1-). Falantes: 1x15”

subwoofer com bobina móvel de 4 kapton.

2.485,00 2.485,00
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Cob. Angular: 180°h e 180°v. Flange
superior para suporte de caixa satélite.

(incluso fornecimento e instalação/cabos)

5 PÇ 1

FILTRO DE LINHA, Filtro de linha modo
comum e diferencial, tensão de operação:
75 a 300Vac, Corrente máxima de pico de
entrada: 25A, consumo sem carga < 1W,
7saídas de tomadas novo padrão, máxima
corrente de surto: 7kA, atuação em menos
de 30ns, proteções programáveis por
softwares, voltímetro e frequencímetro

digitais.

1.716,67 1.716,67

6 UND 1

MESA DE SOM (MIXER) 10 CANAIS (6
MONO E 4 ESTEREO), 6 inserts (canais
mono). Equalização de 3 bandas, mid

sweep + lo-cut (canais mono) – 4 bandas
(canais estéreo) – equalizador gráfico
estéreo de 9 bandas selecionável para
main mix ou monitor. 3 aux sends por
canal: 1 pré fader para aplicações de
monitoramento, 1 pré/post fader
selecionável para aplicações de

monitoramento/efeitos, 1 pós fader (para
efeitos internos ou como send externo). 2
aux returns estéreo. Processador de efeitos
digital estéreo de 24 bits integrado com 99
presets. Delay, chorus, compressor, tube
distortion, vinylizer. 2 bus com saídas

independentes. Saída estéreo de control
room independente, 1 saída para fones de
ouvidos, com seleção da fonte de sinal.

Entrada tape endereçáveis às saídas main
mix, control room, phones, saída para tape
recorder, com conectores rca. Gain, pan,
mute, solo/pfl, phantom power(nos canais
mono), bal (nos canais estéreo), faders de
60 mm. Fonte interna universal (100 a

240vca) – 50/60 hz. Instalação em rack –
largura 19”. Alimentação: 110 / 220 v ca e

50/60hz. (incluso fornecimento e
instalação/cabos).

2.794,33 2.794,33

7 UND 2

MICROFONE com fio, Microfone dinâmico
cardióide. Resposta de freq. De 50hz a

15khz. Sensibilidade 2.6mV/pa (-52 dbV re
V/Pa). Sonoridade máxima sob nível de

pressão 147/156 dB SPL. (incluso
fornecimento e instalação/cabos)

1.010,67 2.021,33

8 UND 1

MICROFONE SEM FIO, Kit composto por:
01 microfone de mão (handheld). Display
com 8 canais de frequência selecionáveis,
potência do transmissor 10MW, seleção de

banda 30 MHz, indicador de bateria,
mínimo de 6 horas de operação com pilha

simples AA. 1 receptor SR 45. 1
transmissor de mão. Resposta de freq.

60hz - 15khz.

2.914,33 2.914,33
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9 UND 1

RACK PARA INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS, PADRÃO 19". 20
unidades de rack de altura.(incluso
fornecimento e instalação/cabos).

615,6667 615,6667

10 UND 3
BANDEJA PARA RACK PARA FIRMAÇÃO
DOS PERIFÉRICOS, (incluso fornecimento

e instalação)
123,6667 371,0001

11 UND 1

PROJETOR MULTIMÍDIA 3000 ANSI
LUMENS, Luminosidade minima de 2.500
ansi lumens. Resolução: wxga 1280x800
pixels, ou superior. Contraste: 2000:1.

Voltagem: 13C 100-240v. Entradas: DVI,
HDMI, BNC (RGBHV), Component, Display
Port, 2 Entradas VGA para PC ou Laptop,
Entrada RCA R/L Audio, AudioIn, RJ45,

SVideo, Composite Video,
Rs232c,VGAOut. (incluso fornecimento e

instalação/cabos).

3.043,33 3.043,33

12 UND 1

RECEIVER – SISTEMA 7.2 CANAIS – 100
WATTS POR CANAL, Sistema : 7.2 canais
(2 canais para subwoofer). Potência : 100

watts por canal. Hdmi que permita
conectar, simultaneamente, fontes de alta

definição (blu-ray), cabo ou satélite.
Compatibilidade com novas tecnologias 3d
e canal de retorno de áudio. Certificação
thx. Dts-hd master audio e dolby true.

Dolby pro logic ilz para criação de efeitos
surround a partir de qualquer fonte musical

ou de filmes, até mesmo as com som
estéreo. Possibilidade de upscaling para
melhoria da qualidade do sinal de áudio e

vídeo. Alimentação: 110 / 220 v ca e
50/60hz.(incluso fornecimento e

instalação/cabos).

3.118,67 3.118,67

13 UND 1
REPRODUTOR DVD / BLU RAY,

Reprodução de blu-ray disc (bd) e DVD
convencionais

1.359,33 1.359,33

14 UND 1 TELA DE PROJEÇÃO 120", (2,43m x
1,82m) 2.862,33 2.862,33

15 UND 1

MÓDULO DE POTÊNCIA DIMMERS DE
4.400 W POR CANAL, modulo de potencia

construído em formato de gabinete
compacto metálico, que permite montagem
em racks padrão 19?h podendo trabalhar
com comandos digitais e analógicos.

Composto de 12 dimmers profissionais de
20 A cada, com circuitos modulares

protegidos por interruptores
termomagnéticos individuais e filtrados por
meio de 12 indutores toroidais (um para
cada canal). Os circuitos de controle e
potencia devem ser separados por

acopladores ópticos que impedem um
comando indesejável causado por uma
variação elétrica. Possui refrigeração

forcada por meio de ventoinha acionada

18.534,67 18.534,67
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através de termostato. Entrada de
alimentação monofásica, bifásica ou
trifásica, sinal digital multiplexado com
protocolo DMX 512 (XLR 3 ou 5 pinos) e

analógico (KAP), endereçamento utilizando
um conjunto de chaves, baseada em uma
sequencia binaria. Oferece 3 opções de
conecção a carga (PTV / SINDAL / PIAL).

(Fornecimento e instalação)

16 UND 1

RACK DE DIMMER COM RODIZIO PARA
5 MÓDULOS, Rack de alumínio com
rodízios para 05 módulos de potência.

(fornecimento e instalação)

1.606,67 1.606,67

17 UND 1

PAINEL DE CONTROLE CONSOLE COM
24/48 CANAIS, DMX 512, 96 programas,
display com 3 dígitos MIDI IN/OUT/THRU.
Características: controle de dimmers, luzes

em movimento e scrollers, funções
individuais em todos os canais e masters,
A/B faders master, permite a edição ao vivo
ou cego, display LCD, com fácil gravação
de cenas, crossfades, dispões de conector
para máquina de fumaça, entrada de áudio
e microfone e função de sincronização de

música, saídas USB, com monitor
(fornecimento e instalação).

14.100,00 14.100,00

18 UND 12 PROJETOR PLANO CONVEXO (PC) - PC
OM-300 ou superior equivalente 646,6667 7.760,00

19 UND 3

PROJETOR PARA LAMPADA DE ATÉ
1000 W DE POTÊNCIA (INCLUSA),
Projetor Fresnel Modelo OM381 ou

superior equivalente, com lente fresnel em
boro?-silicato, com baixo índice de

dilatação, medindo 150mm de diâmetro,
corpo construído em chapa de aço tratada
de modo a obter a ventilação necessária ao
bom funcionamento da lâmpada, pintura

eletrostática, base do carrinho em alumínio
fundido, com eixos de latão niquelados,
espelho em alumínio puro, polido e

eletropolido, soquete tipo GX 9,5, com
isolação cerâmica. Cabos com isolamento
de silicone em 3 condutores de seção de
1,5 mm, sendo 1 condutor para fio de

aterramento. (fornecimento e instalação)

405 1.215,00

20 UND 1 PROJETOR ELIPSOIDAL, OM771 ou
superior equivalente 399 399

21 PÇ 6 REFLETOR 1000W, Refletor de luz tipo
“set light” de 1000W 416,6667 2.500,00

22 UND 12 PROJETOR PAR 64 ou superior
equivalente 919,3333 11.032,00

23 UND 2

VARA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA, –
montada no palco com perfil tubular, seção
“U”, nas dimensões de 6,00 x 4” x 4” x

2mm de espessura, acompanha tampa de
4” com abas laterais de 3/8” e 2mm de

2.916,67 5.833,33
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espessura, formando um duto por onde
correrão os cabos de A/C com seção de
2,5mm² e aterramento, a tampa receberá
furações com espaçamento de 0,50m para
embutir plug fêmea de três polos e 20A,
totalizando cada vara 12 circuitos. Cada
circuito estará conectado individualmente
ao módulo de potência – dimmer. O duto
de iluminação será acoplado em perfil

tubular de seção circular com 2” x 1/8” de
espessura e 6,00 metros de comprimento
(que receberão os ganchos dos projetores
e refletores de luz) o conjunto será fixado
no urdimento, através de 4 suspensões
independentes por meio de garras
metálicas de dimensões de 2” x 1/8”,

mantendo todo o conjunto de iluminação
fixo, sem oscilações (efeito balancim). As
extremidades de cada circuito, junto ao

dimmer, receberá plug macho de três polos
com identificação sequencial

correspondente às numerações de
identificação em adesivo branco fixado na
vara de iluminação. As ferragens receberão
desengraxante e duas demãos de pintura
em esmalte preto fosco (fornecimento e

instalação).
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CONCORRENCIA Nº 36/2018

PROCESSO Nº 56.700/18

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

A empresa ............................................................., inscrita no CNPJ sob o

N.º................................................, por intermédio de seu representante legal o(a)

Sr(a) ................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º....................... e do CPF

n.º..........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de

junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 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.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

SIM ( ) OU NÃO ( ).

...............................................

(data)

..................

. ...............................................................................

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

_________________________________________________________
FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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CONCORRENCIA Nº 36/2018

PROCESSO Nº 56.700/18

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE/INIDONEIDADE

A empresa................................................................................, inscrita no CNPJ

sob o n.º ........................................................., por intermédio de seu representante legal o(a)

Sr(a) .................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade

n.º ................................ e do CPF n.º ...................................... DECLARA, para fins do disposto no § 2º

do artigo 32 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de

outubro de 1999, que não está impedida de participar de licitações ou contratar com a
Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de
quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor sujeito a
qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente
licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa decorrer.

____________________________________________________
FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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CONCORRENCIA Nº 36/2018

PROCESSO Nº 56.700/18

ANEXO VII
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 36/2018.

PROCESSO N.º 56.700/18

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VÍDEO E CÊNICOS PARA O CENTRO DE
ARTES E ESPORTES UNIFICADO – CEU LEPORACE (EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE)

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado o Município de Franca, CGC. N.º
47.970.769/0001-04, designado CONTRATANTE, representado, por delegação do Sr. Prefeito Municipal
através de Decreto nº ________ de __ de _________ de 2011, pelo Sr. Secretário Municipal de
_____________________, ________________________, ___________, portador do RG. nº
______________ e CPF nº _____________________, residente e domiciliado nesta cidade de Franca -
SP, e, de outro lado, _________________________________, designada CONTRATADA, com sede à
_____________________________________ , n.º ________, na cidade de ____________, Estado de
_______________, neste ato representada pelo Sr(a). ________________________________,
portador da Cédula de Identidade n.º_________________ – _________, CPF. N.º _________________,
residente e domiciliado, na cidade de _____________, Estado de _______, devidamente identificado,
na presença das testemunhas ao final assinadas, ajustam e contratam entre si, mediante as cláusulas
abaixo, o objeto do Processo acima descrito, licitação devidamente homologada pela autoridade
responsável e competente, de acordo com as disposições da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas
alterações posteriores e demais legislação e normas aplicáveis.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Contratada se obriga a fornecer AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
AUDIO, VÍDEO E CÊNICOS PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADO – CEU
LEPORACE (EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL,
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE), conforme quantidade e descrição dos
serviços constantes nos Anexos I e IV do Edital da licitação acima, que fica fazendo parte integrante
deste Termo, independente de sua transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO E TIPO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O regime será por preço unitário e o tipo de menor preço.

CLÁUSULA TERCEIRA - RESPONSABILIDADES E ENCARGOS DA CONTRATADA

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além de suas obrigações legais, a CONTRATADA obriga-se:

a) A assumir as responsabilidades por eventuais danos materiais ou morais causados ao Município e à
terceiros, em decorrência de sua ação ou omissão no desenvolvimento do fornecimento, sem nenhuma
responsabilidade do contratante.

b) Não transferir ou subcontratar, ceder ou sub empreitar, total ou parcialmente, a qualquer título, os
direitos e obrigações decorrentes da adjudicação do fornecimento, ressalvada, se necessária e
plenamente justificável a intervenção de fornecedores ou serviços técnicos especiais, desde que
devidamente autorizados pelo Contratante, sob pena de rescisão do contrato e consequente
indenização.
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c) Custear todos os encargos resultantes da prestação, inclusive impostos, taxas e emolumentos,
encargos técnicos, trabalhistas e previdenciários que incidirem sobre o objeto adjudicado.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

PARÁGRAFO ÚNICO - Além de suas obrigações decorrentes da própria lei, o Contratante obriga-se:

a) A acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os serviços, objeto deste contrato, através de seus fiscais.

b) Efetuar os pagamentos, desde que tenha havido o recebimento dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO A entrega do(s) produto(s) objeto da licitação será realizada de acordo com
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, diretamente no Almoxarifado da Secretaria
requisitante sito a Avenida Champagnat, nº 1808, Centro, Franca- São Paulo ou em outro local a ser
indicado oportunamente pela Secretaria requisitante dentro do perímetro urbano de Franca-SP, no
prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, após a emissão da Ordem de Fornecimento.

PARÁGRAFO SEGUNDO A Administração reserva-se o direito de recusar todo e qualquer equipamento
que não atenda às especificações deste Edital.

PARÁGRAFO TERCEIRO A contratação somente será considerada concluída mediante a emissão de
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, expedido pela Secretaria requisitante.

PARÁGRAFO QUARTO Caso o serviço não corresponda ao exigido pelo Edital, consoante subitem
anterior, a CONTRATADA deverá providenciar, no prazo máximo de até 2 (dois) dias úteis, a sua
substituição visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções
previstas no Edital, na Lei 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90).

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO

PARÁGRAFO ÚNICO - O preço do fornecimento nos termos do Edital e da proposta da contratada, é de
R$ ____________ (__________________).

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

PARÁGRAFO ÚNICO – Não haverá reajuste de preços.

CLÁUSULA OITAVA - DOS PAGAMENTOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria de Finanças do Município,
exclusivamente por meio de créditos em conta bancária em nome da licitante adjudicada, trinta dias
após a entrega das mercadorias, mediante apresentação de nota fiscal ou fatura que conste
especificamente o objeto recebido na ocasião. O Município de Franca não se responsabilizará por outro
tipo de cobrança.

PARÁGRAFO SEGUNDO -Para efeito de contagem de prazo para pagamento pela Secretaria de
Finanças, será considerado o carimbo e data de entrada da Nota Fiscal no Almoxarifado Central da
Secretaria recebedora.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O preço a ser pago será o vigente na data do pedido independentemente
do preço em vigor na data da entrega.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
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PARÁGRAFO ÚNICO - O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da
Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse da Prefeitura Municipal de Franca, com a apresentação das
devidas justificativas adequadas a esta CONCORRÊNCIA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

PARÁGRAFO ÚNICO - Os recursos alocados para a realização do objeto desta licitação ao longo do
exercício de 2018 são oriundos da seguinte classificação orçamentária:

02.00.00 – MUNICÍPIO DE FRANCA
02.12.01 – SECRETARIA MUN DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER
339030 – MATERIAL DE CONSUMO
278122074 – DESPORTO COMUNITARIO
FICHA 1803

02.00.00 – MUNICÍPIO DE FRANCA
02.12.01 – SECRETARIA MUN DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER
449052 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
278122074 – DESPORTO COMUNITARIO
FICHA 1804

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS MULTAS, SANÇÕES E PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O não cumprimento de qualquer cláusula ou prazos estipulados neste
instrumento convocatório ou do contrato, inicialmente importará em advertência por escrito.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Após o não atendimento ao item anterior, importará multa diária
correspondente a 0,01% (um centésimo por cento) do valor total da contratação, sem prejuízo da ampla
defesa. Na reincidência a multa será aplicada em dobro.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo caso fortuito, devidamente justificado a tempo, a multa
poderá ser atenuada ou dispensada, a juízo exclusivo da Administração Municipal.

PARAGRAFO QUARTO - O não cumprimento pela adjudicatária de qualquer cláusula do instrumento
convocatório ou do contrato, sem prejuízo da ampla defesa, poderá ensejar a rescisão unilateral do
compromisso nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei 8.666/93 e alterações, com perda das
garantias,além das penalidades previstas.

PARÁGRAFO QUINTO - Além das multas previstas, a licitante vencedora estará ainda sujeita às
seguintes penalidades no caso do não cumprimento das condições de sua proposta:

a)- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com o Município
pelo prazo de até dois anos.

b)- Declaração de idoneidade para licitar ou contatar com o poder público, enquanto
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida após o ressarcimento por parte da contratada,
dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sansão aplicada com base no inciso III do art.
87 da Lei 8.666/93 e alterações.

PARAGRAFO SEXTO - Estas penalidades somente poderão ser relevadas nas hipóteses de caso
fortuito ou força maior, devidamente justificados e comprovados, a juízo do contratante.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Outras penalidades previstas nos artigos 86, 87, e 88 da Lei 8.666/93 -
8.883/94 e seus incisos, a critério do contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no artigo
78 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso a CONTRATANTE não se utilize da prerrogativa de rescindir o
contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das
faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo
da incidência das sanções previstas no Edital, na Lei nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor
(Lei nº 8.090/90).

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos
e condições previstas no artigo 79 da Lei nº 8.666/93.

PARAGRAFO QUARTO - O licitante reconhece os direitos da Administração nos casos de rescisão
previstas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS

PARÁGRAFO ÚNICO - Dos atos decorrentes da aplicação das cláusulas constantes deste Contrato,
caberão recursos ao Prefeito Municipal, previstos no artigo 109 da Lei 8.666/93 com suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as
cláusulas contratuais, bem como as normas constantes nas Especificações dos serviços, respondendo
cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

PARÁGRAFO SEGUNDO - fiscalização será exercida no interesse da Secretaria Municipal de Educação
do município de Franca/SP por servidor designado de acordo com o Decreto nº 10.606/17, o Sr.
________________________ e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na ocorrência, não implica corresponsabilidade do
Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Secretaria Municipal de Educação do município de Franca/SP se reserva
o direito de rejeitar no todo ou em parte os equipamentos prestados, se em desacordo com o Contrato.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA lançará na nota fiscal as especificações dos equipamentos
executados de modo idêntico àquelas constantes da Nota de Empenho.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial do Contrato

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VALIDADE

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente Contrato somente terá validade depois de assinado pelo
Secretário Municipal de ___________________________.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O prazo de vigência do contrato, decorrente desta licitação, será de 12
(doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, a
contar da data determinada na correspondente Ordem de Serviços, podendo excepcionalmente, ser
prorrogado por mais 12 (doze) meses nos termos do § 4º, do art. 57 da Lei nº 8.666/93, desde que seja
devidamente justificado pela Prefeitura municipal de Franca.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de
direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA REVISÃO CONTRATUAL

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor contratual poderá ser revisto mediante solicitação da Contratada
com vista à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, inciso II,
alínea ‘d’, da Lei n. 8.666/93, e observados os itens subsequentes deste Edital;

PARAGRAFO SEGUNDO - As eventuais solicitações, observadas o disposto no item anterior, deverão
fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de
consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do
contrato

CLAUSULA DÉCIMA SETIMA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

PARAGRAFO PRIMEIRO - Aplica-se à presente contratação os dispositivos da Lei n° 8.666/93, e, na
lacuna desta, subsidiariamente os princípios do Direito.

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

PARÁGRAFO ÚNICO - Incumbirá ao CONTRATANTE, providenciar a publicação do resumo deste
Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA – CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS

PARAGRAFO PRIMEIRO - A contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos causados
pelos seus funcionários ou prepostos à Prefeitura Municipal de Franca ou a terceiros na execução dos
trabalhos contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições e multas, isentando a
Prefeitura Municipal de Franca de todas e quaisquer reclamações pertinentes desde que decorrentes de
atos praticados com dolo ou culpa.

PARAGRAFO SEGUNDO - A Prefeitura Municipal de Franca poderá a qualquer tempo paralisar ou
suspender a execução do serviço, mediante pagamento exclusivo daqueles já executados.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA se obriga, a manter, durante a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações, por ela assumidas, situação jurídica e fiscal regular, exigida para
esta contratação.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá manter, no local dos serviços, um preposto para
representá-la.

PARAGRAFO QUINTO - Os casos omissos serão resolvidos aplicando-se, supletivamente, os princípios
da teoria geral dos contratos e as disposições de Direito Privado;

PARAGRAFO SEXTO - Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada
com a execução deste Contrato, tal fato não significa liberação ou desoneração a qualquer delas, para o
cometimento de outras;

PARAGRAFO SETIMO - No caso de ocorrer greve de caráter reivindicatório entre os empregados da
Contratada, cabe a ela resolver imediatamente a pendência ou submeter o assunto à Justiça do
Trabalho;

PARAGRAFO OITAVO - Toda mão de obra utilizada pela Contratada na prestação dos serviços, não
terá qualquer vínculo com a Prefeitura Municipal de Franca;

PARAGRAFO NONO - Contratada, nos termos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, reconhece que
são de sua exclusiva responsabilidade todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do presente Contrato.
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CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica eleito o Foro da Comarca de Franca, Estado de São Paulo, para as
interposições de toda e qualquer ação oriunda da interpretação dos termos do presente Contrato, com
exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

PARÁGRAFO SEGUNDO - E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato, em
06 (seis) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo assinadas e qualificadas, para que
surta todos os efeitos legais.

Município de Franca.
Em ______/_______ de 2018.

______________________________
Contratante
______________________________
Contratada

Testemunhas:

_________________________________
Testemunha 1

_________________________________
Testemunha 2
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