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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 

PREGÃO ELETRONICO N.º 002/16 

  

PROCESSO N.º 009079/2016 
 
 

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 2016. 

 
 

_____________________________________ 
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 do Pregão em testilha.  
 
A não remessa do recibo ou a não indicação no E-mail, quando do envio, na barra assunto do numero 
do pregão 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-SP, 01 de agosto de 2016. 
 
 
 
NEIDE APARECIDA SOUZA LOPES 
Secretária Municipal de Finanças 
Autoridade competente 

 
 
 
 
 
 

http://www.franca.sp.gov.br/
mailto:licitacoes@franca.sp.gov.br
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2016 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009079/2016 

 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO  

 

TIPO: MENOR PREÇO FINALIDADE: CONTRATAÇÃO 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE  VEICULO TIPO CAMIONETE PARA A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA 

 
1 PREÂMBULO 

PERÍODO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 
Das 8h00min do dia 18/08/2016 até às 14h00min do dia 01/09/2016. 
 

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 01/09/2016 

HORÁRIO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: a partir das 14h00min 

 

DATA DA DISPUTA DE PREÇOS: 01/09/2016 

HORÁRIO DE INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: a partir das 

14h30min. 

 

TEMPO MÍNIMO DE DISPUTA: 05 minutos. 
Após 5 min. De disputa o pregoeiro poderá a qualquer momento acionar 
o tempo aleatório que pode variar de 00:00:01 (um segundo) à 00:30:00 
(trinta minutos), determinado pelo sistema randômico da plataforma de 
licitações. 
 

LOCAL: Endereço eletrônico - www.licitacoes-e.com.br   
 

* REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será considerado o 
horário de Brasília - DF. 
 

1.1  A Prefeitura Municipal de Franca, torna público para conhecimento dos 
interessados, que se acha aberta nesta unidade licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 002/2016, tipo MENOR PREÇO POR LOTE - Processo 

009079/2016, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE  VEICULO TIPO CAMIONETE PARA A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA que será regida pela 
seguinte legislação:  

http://www.licitacoes-e.com.br/
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Lei federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002 

Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para 
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 
providências. 

Decreto nº 7.892 de 23 de 
janeiro de 2014 

Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no 
art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Decreto nº 3.555 de 08 de 
agosto de 2000 

Aprova o Regulamento para a modalidade de licitação 
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços 
comuns. 

Lei Complementar nº 123 
de 14 de dezembro de 
2006 e alterações 
impostas pela Lei 
Complementar nº 147 de 
07 de agosto de 2014  

Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 
de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis nºs 8.212 e 
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 
de 1o de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro 
de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 
1990; e revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, 
e 9.841, de 5 de outubro de 1999. 

Decreto Estadual nº 
47.945 de 16 de julho de 
2003 

Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto nos 
artigos 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
da Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, e 
artigo 11 da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e 
dá providências correlatas. 
 

Decreto Municipal nº 
8.888, de 05 de julho de 
2007 

Regulamenta o Registro de Preços para os órgãos da 
Administração Municipal, na forma do disposto no Artigo 15, 
Parágrafo 3º, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993 

Lei Federal nº 8.666 e 
suas alterações. 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências. 

 

Decreto n° 9.032, de 25 

de fevereiro de 2008. 
 

Dispõe sobre a Padronização de Veículos da Frota 

Municipal e dá outras providências 

 

1.2  As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este Edital e 
seus anexos, que dele fazem parte integrante.  

1.3  O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico de comunicação pela INTERNET. O sistema referido utiliza recursos de 
criptografia e de autenticação que asseguram condições adequadas de segurança em 
toda etapa do certame. 

1.4  A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial no sítio do 
Banco do Brasil S.A., www.bb.com.br, opção Licitações, ou diretamente em 

www.licitacoes-e.com.br. 

http://www.jusbrasil.com/topico/11315556/artigo-15-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com/legislacao/103866/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com/topico/11061825/artigo-11-da-lei-n-10520-de-17-de-julho-de-2002
http://www.jusbrasil.com/legislacao/99856/lei-10520-02
http://www.bb.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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1.5  A sessão pública de processamento da licitação será conduzida por pregoeiro, 
com suporte da Equipe de Apoio, membros da Comissão Permanente de Licitações 
designados, como consta nos autos do processo em epígrafe, os quais, juntamente 
com a autoridade competente do órgão promotor da licitação, formam o conjunto de 
operadores do sistema do Pregão Eletrônico. 

1.6  O certame será realizado através da utilização do Portal Eletrônico do Banco do 

Brasil S.A. em sua página respectiva a processos licitatórios (www.licitacoes-

e.com.br), conforme convênio de cooperação técnica celebrado entre o BB e o 
MUNICÍPIO DE FRANCA. 

1.7 Integram o presente edital: 

Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

Anexo II – DESCRIÇÃO DO OBJETO E ESPECIFICAÇÕES; 

Anexo III – MINUTA DE CONTRATO; 

Anexo IV – MODELO: DECLARAÇÃO - ART 7º CF; 

Anexo V – MODELO: DECLARAÇÃO ME/EPP; 

Anexo VI – MODELO: DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 
FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO; 

Anexo VII – MODELO: PROPOSTA DE PREÇOS; 

Anexo VIII – DECRETO DE PADRONIZAÇÃO; 

 

2 OBJETO 

2.1  A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE  VEICULO TIPO 

CAMIONETE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA, 
cuja adjudicação será feita pelo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme informações 
do Termo de Referência constante no Anexo I, que integra este Edital. 

2.2  Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas 
na plataforma do Banco do Brasil e as especificações constantes deste Edital, 
prevalecerão às últimas.  

3 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1  Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao 
objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital. 

3.2 Não será permitida a participação de empresas:  

3.2.1 Estrangeiras que não funcionem no País;  

3.2.2 Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;  

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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3.2.3 Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com este 
Município nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações;  

3.2.4 Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02;  

3.2.5 Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;  

3.2.6 Aquelas que estiverem em regime de concordata ou de falência. 

4 CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E PARTICIPAÇÃO 

4.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do pregão 
deverão ser credenciados previamente perante o provedor do sistema eletrônico, o 
Banco do Brasil S.A., para a geração de chave de identificação e de senha de acesso. 
A senha é de responsabilidade da pessoa física credenciada que representa a 
empresa, sendo, portanto, pessoal e intransferível, devendo ser mantida sob sigilo. 

4.2 O aplicativo “Licitações-e” pode ser acessado através dos endereços eletrônicos 

www.bb.com.br , opção Governo, diretamente em www.governo-e.com.br , ou 

www.licitacoes-e.com.br . 

4.3 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, 
não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Franca responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.4 Os interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de 
procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo 
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações 
no sistema. 

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

4.6 A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser 
utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do 
credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado. 

4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

4.8 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha 
pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente 
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 

http://www.bb.com.br/
http://www.governo-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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4.9 O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento 
às exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por 
todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

4.10 A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

4.11 Por ocasião do envio da proposta, a licitante enquadrada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema que atende 
aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, para fazer jus aos 
benefícios previstos na referida Lei. Caso venha a ser declarada vencedora, ao ser 
intimada a apresentar proposta assinada e documentos de habilitação, dentre estes 
deverá conter a declaração constante no ANEXO V. 

4.12 Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
anteriormente encaminhada. 

4.13 PROPOSTAS QUE CONTIVEREM QUALQUER TIPO DE IDENTIFICAÇÃO DA 
EMPRESA (MESMO EM SEUS ANEXOS) SERÃO AUTOMATICAMENTE 
DESCLASSIFICADAS ANTES DA ABERTURA DOS LANCES. 

4.14 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 
de sua desconexão. 

4.15 A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca de 
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

4.16 Como requisito para participação neste Pregão, a licitante deverá declarar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições 
contidas no edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação definidos neste Edital. 

4.17 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à 
proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital e na legislação de 
regência.  

5 RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS 
LANCES 

5.1 As propostas serão recebidas até o horário previsto no preâmbulo deste edital, 
após o que terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das 
propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar sua aceitabilidade. 

5.2 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar 
conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o 
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participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de 
registro e valor. 

5.3 Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha 
sido anteriormente registrado no sistema. 

5.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado em primeiro lugar. 

5.5 Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos 
lances aos demais participantes. 

5.6 No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no 
certame, sem prejuízos dos atos realizados. 

5.7 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do 
Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa 
aos participantes, através da plataforma do Banco do Brasil (no campo 
DOCUMENTOS) divulgando data e hora da reabertura da sessão. 

5.8 Depois de transcorridos 05 minutos da etapa de lances, o pregoeiro poderá a 
qualquer momento encerrar o tempo normal da disputa, mediante aviso de 
fechamento iminente dos lances emitido pelo sistema eletrônico, dando início ao 
período de tempo RANDÔMICO, podendo este variar de 01 segundo até 30 minutos, 
aleatoriamente, determinado automaticamente pelo sistema, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 

5.9  Havendo propostas de uma ou mais microempresas (ME) ou empresas de 
pequeno porte (EPP) ou cooperativas de consumo (COOP), com valor de até 5% 
(cinco por cento) superior ao da vencedora do certame, não sendo a vencedora ME ou 
EPP ou COOP, a proposta mais bem classificada dentre as ME, EPP e COOP, será 
considerada empatada com aquela, podendo a sua proponente apresentar proposta 
de preço inferior, e, não havendo o desempate, serão chamadas as demais ME ou 
EPP ou COOP, na ordem de suas classificações, para o exercício do mesmo direito 

5.10 Decorridos 05 (cinco) minutos da convocação inicial para que as ME ou EPP ou 
COOP exerçam o direito de desempate, sem o exercício de tal direito pelas 
interessadas, ocorrerá a sua preclusão e a contratação da proposta originalmente 
mais bem classificada. 

5.10.1 Esse subitem não se aplica aos lotes da cota reservada ou exclusivos. 

5.11 Antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema 
eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance 
de menor preço, estando este na condição de arrematante, para que seja obtido preço 
melhor, bem como decidir sobre sua aceitação. 
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5.12 O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão 
pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor. 

5.13 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a 
proposta de menor preço e valor estimado para a contratação. 

5.14 Erros de digitação de valores durante os lances serão de responsabilidade dos 
licitantes, estando sujeitos ao cumprimento do valor ofertado ou às sanções cabíveis 
de acordo com análise da Municipalidade. 

6 PROPOSTA 

6.1 A proposta deverá obedecer aos seguintes critérios: 

6.1.1 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, devendo o valor 
unitário proposto corresponder à unidade solicitada; 

6.1.2 A licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, consignar o valor 
total do lote e a descrição pormenorizada do produto ofertado para o lote o qual deseja 
enviar proposta, contendo obrigatoriamente MARCA e MODELO;  

6.1.3 Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos os tributos, 
fretes, tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto. 

6.2 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da abertura da 
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

6.3  Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, 
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

6.4  Prazo de Entrega: O bem deverá ser entregue em horário previamente agendado 
pelo Município de Franca em local determinado. São previstas entregas de segunda a 
sexta-feira entre 08h00 horas e 16h00 horas.  

6.5 É de inteira responsabilidade do licitante o preço e demais condições 
apresentadas, salvo se no momento da abertura da proposta for alegado erro, e aceito 
pelo Pregoeiro, será registrado em ata, devendo o item/lote ser desconsiderado da 
proposta. 

6.6  Os participantes desta licitação deverão garantir a substituição dos produtos que 
forem entregues com qualquer tipo de defeito. Neste caso, todas as despesas serão 
custeadas pela adjudicada. 

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

6.8 Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos 
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais) e qualquer 
despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital. 
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6.9 Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou 
da legislação em vigor. 

6.10 No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso prevalecerão 
estes últimos e, entre preços unitários e totais, os primeiros. 

Serão rejeitadas as propostas que: 

6.11 Estejam incompletas, isto é, não contenham informação(es) suficiente(s) que 
permita(m) a perfeita identificação do objeto licitado; 

6.12 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o 
presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro. 

6.13 O Município de Franca é considerado consumidor final, sendo que o licitante 
deverá obedecer ao texto fixado no art. 155, § 2º, VII, b, da Constituição Federal de 
1988. 

6.14 Qualquer elemento que possa identificar a licitante, na proposta ou em seus 
anexos dentro do sistema, importa a desclassificação da proposta.  

6.15 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital. 

6.16 Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

7 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

7.1 Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR LOTE, com 
no máximo 02 (duas) casas decimais, observados os prazos para fornecimento, as 
especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais 
condições definidas neste Edital. 

7.2 O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, 
quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do 
lance de menor valor. 

7.3 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará 
a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse 
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda 
ao Edital. 

7.4 Ocorrendo à situação a que se referem os itens 7.2 e 7.3 deste Edital, o Pregoeiro 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço. 

7.5 Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados 
todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 
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7.6 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante vencedora deverá 

enviar a Coordenadoria de Licitações e Compras, Rua Frederico Moura, 1517, 

Prédio da Antiga Câmara Municipal, Sala 3, Bairro Cidade Nova, Franca, SP, CEP 
14.401-150 e  informações pelo telefone (16) 3711-9080 e 3711-9079, até o 3º 
(terceiro) dia útil subsequente ao da realização da última sessão, as condições de 
habilitação previstas no Item 12 do edital, bem como sua proposta escrita na forma a 
seguir, acompanhada dos seguintes documentos: 

7.6.1 Preço unitário, total por item e global do lote, fixos e irreajustáveis, expressos em 
números, na moeda corrente nacional, com no máximo 02 (duas) casas decimais, 
sendo desprezadas as demais; 

7.6.2  Marca e fabricante do produto ofertado; 

7.6.3   Dados bancários, contendo o número do banco, número da agência, nome da 
agência e número da conta-corrente, com dígito verificador; 

7.6.4  Se as propostas ou os lances de menores valores não forem aceitáveis, ou se 
as licitantes desatenderem às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as 
propostas ou os lances subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e a habilitação 
da participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Nesta hipótese, o pregoeiro poderá 
negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor. 

8 DA HABILITAÇÃO 

8.1 Para se habilitarem a este certame, as licitantes deverão apresentar os 
documentos elencados nos subitens 8.11 a 8.15.1 deste edital e cumprir os requisitos 
neles especificados. 

8.2 O cumprimento dos requisitos de habilitação e a validade dos documentos serão 
averiguados relativamente à data da apresentação da proposta escrita. 

8.3 Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, 
numerados sequencialmente por item de habilitação, de modo a facilitar a análise. 

8.3.1 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 serão validados mediante consulta para comprovação de sua 
regularidade. Frisa-se que as autenticações que ocorrerem na Coordenadoria de 
Licitações e Compras não serão realizadas no momento da entrega dos documentos 
pelas empresas, mesmo que efetuados com antecedência mínima de 24 horas da 
data da sessão inaugural, devendo ser retirados um dia após a sua entrega no balcão. 

8.4 Para efeito de validade dos documentos de regularidade fiscal, se outro prazo não 
constar de ato normativo ou do próprio documento, será considerado o período de 90 
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(noventa) dias entre a data de sua expedição e a data fixada para a apresentação da 
proposta escrita, exceto em relação aos subitens 8.12.1 e 8.12.2. 

8.5.  A licitante deverá apresentar os documentos correspondentes ao 
estabelecimento (matriz ou filial) através do qual pretende firmar o contrato. 

8.6.  É vedada a mesclagem de documentos de regularidade fiscal e trabalhista de 
estabelecimentos diversos, exceto prova de regularidade para com a Fazenda 
Federal, para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), para com o 
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e para com a Justiça do Trabalho (CNDT). 

8.7. A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão 
Positiva com efeitos de Negativa. 

8.8. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão em que conste a 
existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha 
sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou 
depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis 
reguladoras do processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em 
mandado de segurança. 

8.9. No caso de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), havendo 
alguma restrição na regularidade fiscal, será assegurado para sua regularização o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil após publicada a 
homologação, sob pena de decadência do direito, sujeitando-se, em caso de 
descumprimento, à penalidade estabelecida no subitem16.1.1. 

8.10. Constituem motivos para INABILITAÇÃO da licitante: 

8.10.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação no prazo 
estabelecido no subitem 7.6; 

8.10.2. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de 
requerimento de certidão; 

8.10.3. A mesclagem de documentos de regularidade fiscal e trabalhista de 
estabelecimentos diversos, exceto prova de regularidade para com a Fazenda 
Federal, para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), para com o 
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e para com a Justiça do Trabalho (CNDT); 

8.10.4. O não cumprimento dos requisitos de habilitação; 

8.10.5. O não atendimento às diligências, quando solicitadas, dentro do prazo 
estabelecido. 

8.11. Habilitação Jurídica 

A documentação relativa à habilitação jurídica da empresa, cujo objeto social deverá 
ser compatível com o objeto licitado, consistir-se-á em: 



                                  

                   PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FRANCA    

                              Secretaria Municipal de Finanças 
                                   Coordenadoria de Licitações e Compras 

                                                       

13 
 

8.11.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;  

8.11.2  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; 

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

8.11.4  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; 

8.12. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistir-se-á em: 

8.12.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do 
Ministério da Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral. 

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

8.12.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, que deverá ser 
comprovada através da apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida da União expedida pela Secretaria da Receita Federal ou 
através de sistema eletrônico, ficando sua aceitação condicionada à verificação de 
veracidade via internet. 

8.12.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que deverá ser 
comprovada pela apresentação de Certidão Negativa expedida pelo órgão 
competente, ou através de sistema eletrônico, ficando sua aceitação condicionada à 
verificação de veracidade via internet. 

8.12.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da Proponente, 
através de Certidão Negativa de Débitos de Mobiliários. 

8.12.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa 
Econômica Federal, ou através de sistema eletrônico, ficando sua aceitação 
condicionada à verificação de veracidade via internet. 

8.12.7. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei - Certidão 
Negativa de Débito – CND, emitida pelos órgãos competentes, ou através de sistema 
eletrônico, ficando sua aceitação condicionada à verificação de veracidade via 
internet. 

8.12.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
comprovada pela apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida 



                                  

                   PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FRANCA    

                              Secretaria Municipal de Finanças 
                                   Coordenadoria de Licitações e Compras 

                                                       

14 
 

por aquele Órgão, através de sistema eletrônico, ficando sua aceitação condicionada à 
verificação de veracidade via internet. 

8.13. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 

Federal Para o cumprimento deste item, as proponentes deverão apresentar: 

8.13.1. Declaração assinada por representante legal da licitante de que não 

outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos, e 

qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos. (vide Anexo IV) 
 

8.14  Qualificação Econômico Financeira 

A documentação relativa à Qualificação Econômico Financeira consistir-se-á em: 

8.14.1  Certidão negativa de falência e concordata, emitida pelo distribuidor do foro da 
sede do licitante; 

8.14.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei. 

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

Outras comprovações 

8.14.3 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)   

8.15  Qualificação Técnica 

8.15.1 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.  

8.16 - O licitante que apresentar a proposta classificada em primeiro lugar, deverá 
enviar imediatamente após o encerramento da fase de lances, via fax: (016) 3721-
8888, por email: licitacoes@franca.sp.gov.br ou via Licitações-e, conforme Título 
Enviar Documentos Pós Disputa Virtual, os documentos digitalizados exigidos nos 
itens 8.11 a 8.15.1 (DA HABILITAÇÃO) devendo os originais ou cópias autenticadas 
desses documentos serem enviados para a Coordenadoria de Licitações e Compras, 
Rua Frederico Moura, 1517, Prédio da Antiga Câmara Municipal, Sala 3, Bairro Cidade 
Nova, Franca, SP, CEP 14.401-150, até o 3º (terceiro) dia útil subsequente ao da 
realização da última sessão.  

8.17 - O licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, enviará, ainda, a 
sua proposta de preço, conforme modelo definido no ANEXO VII – TERMO DE 
PROPOSTA, deste Edital, para a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura, 

mailto:licitacoes@franca.sp.gov.br
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no mesmo prazo do item 7.6 do edital, discriminando, ainda, o valor individual de cada 
item, por lote, em que tenha sido vencedor, conforme detalhamento do Quadro de 
especificações e quantitativos do ANEXO VII deste Edital, acompanhada dos 
seguintes documentos: 

Preço unitário, total por item e global do lote, fixos e irreajustáveis, expressos em 
números, na moeda corrente nacional, com no máximo 02 (duas) casas decimais, 
sendo desprezadas as demais; 

Marca e fabricante do produto ofertado; 

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.  

9 IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

9.1 Até 2 (dois) dias úteis antes da data final para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão. O Pregoeiro, 
auxiliado pelo setor responsável pela elaboração deste Edital, decidirá sobre a petição 
no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, disponibilizando neste mesmo prazo a 
resposta da impugnação na página Web da Prefeitura Municipal de Franca, no 
endereço http://www.franca.sp.gov.br, opção “serviços online” “Licitações e Compras”, 
obrigando-se os interessados a consultá-la para obtenção das informações prestadas. 

9.2 No caso de acolhimento da petição contra o ato convocatório será designada nova 
data para a realização do certame. 

9.3  Havendo manifestação prévia e motivada da intenção de interpor recurso, esta, 
somente poderá ser promovida pela licitante via Sistema, depois de declarado o 
vencedor da disputa pelo Pregoeiro. O Sistema aceitará a intenção da licitante em 
interpor recurso nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de 
declaração do vencedor. A licitante desclassificada antes da fase de disputa também 
poderá manifestar e motivar a sua intenção de interpor recurso naquele período. 

9.4 Os interessados que manifestaram e motivaram a intenção de interpor recurso 
apresentarão memoriais, dirigidos ao subscritor do edital, podendo fazer através do 

ambiente do sistema eletrônico ou através do e-mail: licitacoes@franca.sp.gov.br ou 
Protocolo da Coordenadoria de Licitações e Compras do Paço Municipal, no prazo de 
até 03 (três) dias úteis, contados do dia útil seguinte subsequente ao término do prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas para manifestação motivada da intenção de interpor 
recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas a apresentar contrarrazões 
em igual número de dias, que começarão a correr no dia útil subsequente ao término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

9.5 O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 

9.6 O acolhimento de recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

mailto:licitacoes@franca.sp.gov.br
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9.7 A falta de manifestação da licitante de interpor recurso, conforme estabelecido no 
subitem 9.4, importará na perda do direito de recorrer. 

9.8 Não havendo recurso quanto à declaração de vencedor, o Pregoeiro adjudicará o 
objeto ao primeiro classificado do lote, encaminhando o processo para homologação 
pela autoridade superior. 

9.9 Nas hipóteses citadas nos subitens 9.3 e 9.4, a autoridade superior decidirá o 
recurso e adjudicará o objeto do Pregão Eletrônico ao primeiro classificado por lote. 
Constatada a regularidade dos atos procedimentais, homologará o procedimento 
licitatório. 

9.10 Não serão acatados recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos 
por representantes não habilitados legalmente ou não credenciados no processo para 
responder pela licitante. 

9.11  A homologação desta licitação não obriga a Administração à contratação do 
objeto licitado. 

9.12 A homologação do Pregão será divulgada na Imprensa Oficial do Município. 

10 CONTRATAÇÃO 

10.1. Homologada a licitação, o adjudicatário assinará o Contrato que compõe o 
Anexo III, constando as condições e forma de pagamento, as sanções para o caso de 
inadimplemento e as demais obrigações das partes, fazendo a mesma parte 
integrante deste Edital. 

10.2. Quando o adjudicatário convocado, dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não mantiver habilitação regular ou se recusar a assinar o Contrato, será 
convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

11 PAGAMENTO 

11.1 O objeto do presente pregão deverá ser entregue no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, conforme especificações constantes nos ANEXOS deste Edital, 
observando o seguinte: 

11.2 Caso algum produto não corresponda ao exigido no instrumento convocatório, a 
contratada deverá providenciar no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da data 
de notificação expedida pela contratante, a sua adequação, visando o atendimento 
das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no instrumento 
convocatório, na Lei nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor; 

11.3 Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo o 
fornecedor informar o número do banco, da agência e conta bancária, ou através de 
banco credenciado, a critério da Administração. 
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11.4 O prazo do pagamento devido pela Municipalidade é após 30 (trinta) dias, 
contados a partir da emissão do termo de recebimento definitivo do objeto licitado, 
mediante apresentação obrigatória da nota fiscal eletrônica devidamente atestada pelo 
setor requisitante. 

12 PENALIDADES 

12.1 A desistência da proposta, lance ou oferta e a recusa em assinar o Contrato, 
quando enviada dentro do prazo de validade de sua proposta ensejarão: 

12.1.1. Cobrança pela Prefeitura, por via administrativa ou judicial, de multa 
equivalente a valor 10% (dez por cento) sobre o valor total do vencedor. 

12.2. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, sendo 
que, a sua aplicação não exime a Contratada da reparação das eventuais perdas e 
danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura. 

12.3. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das 
demais, quando cabíveis. 

12.4. Na apresentação de documentação inverossímil ou cometer fraude, o 
proponente ou contratado poderá sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao 
Ministério Público, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser 
aplicadas cumulativamente: 

12.4.1. Declaração de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a Prefeitura, que será 
concedida sempre que o responsável ressarcir a mesma dos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo de até 05 (cinco) anos. 

12.4.2. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da entidade 
Licitadora, ficarão assegurados a mesma os direitos elencados no artigo 80 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

12.5 As multas referidas nesta resolução não impedem a aplicação de outras sanções 
previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10.287/2015 (que 
dispõe sobre a instrução e tramitação dos processos administrativos referentes a 
licitações, contratos e demais formas de ajustes, além de criar procedimentos de 
fiscalização, apuração de infração contratual e aplicação de penalidades 
administrativas a licitantes e contratados no âmbito do Município de Franca e institui o 
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração 
Pública Municipal).  

13 ENTREGA E RECEBIMENTO 

13.1 No recebimento e aceitação do objeto desta licitação, serão observadas, no que 
couber, as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
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13.2 Para o recebimento do objeto da contratação, serão observadas as condições 
previstas neste edital e seus anexos. 

13.3 Os produtos entregues deverão conter todas as informações necessárias à 
perfeita caracterização dos mesmos. 

13.4  Os materiais deverão ser entregues diretamente no Almoxarifado Central 

da Prefeitura de Franca, na Av. Alfredo Tosi, 1015 – Nucleo Alfa – Franca/SP, no 

prazo estipulado no item 11.1 deste edital. 

14 SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

14.1. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência do objeto do Contrato 
decorrente desta licitação 

15.  REAJUSTE DE PREÇOS 
 

15.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis 

16 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1 As despesas decorrentes deste processo correrão à conta da dotação 
orçamentária do Município de Franca para o ano de 2016: 

          02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 
02.11.02 – FUNDO BOMBEIROS  

 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 061822063 – DEFESA CIVIL 
  

16.2 A despesa com a aquisição dos equipamentos de que trata o objeto é estimada 
em R$ 177.666,67 (cento e setenta e sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e 
sessenta e sete centavos), conforme o orçamento estimativo disposto no Termo de 
Referência. 

17 DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e 
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação.  

17.2 É facultada ao Pregoeiro, ou à autoridade competente, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar no ato da sessão pública.  

17.3 A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a 
licitação em face de razões de interesse público derivadas de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante 
ato escrito e fundamentado. 



                                  

                   PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FRANCA    

                              Secretaria Municipal de Finanças 
                                   Coordenadoria de Licitações e Compras 

                                                       

19 
 

17.4 A Administração reserva-se o direito de transferir o prazo para o recebimento e 
abertura das propostas descabendo, em tais casos, direito à indenização pelos 
licitantes. 

17.5 A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do 
licitante, com todos os termos e condições deste Edital e das cláusulas contratuais já 
estabelecidas. 

17.6 O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à 
publicação, serão publicados no Dário Oficial do Município de Franca, disponível na 
página eletrônica: http://www.franca.sp.gov.br/diariooficial. 

Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.  

17.7 Informações complementares, que visam obter maiores esclarecimentos sobre a 
presente licitação, serão prestadas pelo Pregoeiro via e-mail: 
licitacoes@franca.sp.gov.br   

17.8 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Franca, Estado de São Paulo, 
renunciando a outros por mais privilegiados que sejam. 

17.9 As proponentes deverão observar todas as cláusulas deste Edital, uma vez que o 
seu descumprimento acarretará às sanções previstas na legislação brasileira. Aqueles 
que agirem de má-fé estarão sujeitos às penalidades previstas em Lei. 

17.10 A entrega do objeto deverá estar rigorosamente dentro das especificações 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo que a inobservância desta condição 
implicará recusa, com a aplicação das penalidades contratuais 

17.11 Fica assegurado à Prefeitura do Município de Franca o direito de: 

17.11.1. Adiar a data de abertura do presente Pregão, dando conhecimento aos 
interessados, com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, antes da 
data inicialmente marcada; 

17.11.2. Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer 
tempo, desde que ocorrentes as hipóteses de ilegalidade ou interesse público, dando 
ciência aos interessados; 

17.11.3. Alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a este 
Pregão, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis, para a abertura das 
propostas, a contar da publicação das alterações. 

17.12. A participação neste Pregão implicará aceitação integral e irretratável das 
normas deste Edital e seus anexos, bem como na observância dos preceitos legais e 
regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso. 

17.13 A proponente que pretender obter esclarecimentos sobre este Edital e seus 
anexos deverá solicitá-los por escrito, por meio de carta, telegrama ou e-mail, 

mailto:licitacoes@franca.sp.gov.br
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enviados ao endereço abaixo, até 02 (dois) dias úteis antes da data estabelecida para 
a apresentação das propostas, e serão atendidos, dentro do menor prazo possível, 
pela Prefeitura Municipal que comunicará por escrito aos demais interessados que 
tenham retirado os Editais. No caso de ausência da solicitação pressupõe-se que os 
elementos constantes deste ato convocatório são suficientes, claros e precisos, não 
cabendo, portanto, posteriormente, qualquer reclamação. Enviar pedidos de 
esclarecimentos para o endereço e/ou telefones descritos abaixo: 

Prefeitura do Município de Franca, Rua Frederico Moura nº 1517 – Bairro Cidade 
Nova, Tel: (16) 3711-9080, no horário compreendido das 08:00 às 16:00 horas, ou 
através do e-mail: licitacoes@franca.sp.gov.br  

Franca (SP),  01 de agosto de 2016. 

 
Neide Aparecida Souza Lopes 
Autoridade Competente 
Secretária Municipal de Finanças 

mailto:licitacoes@franca.sp.gov.br
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PROCESSO LICITATÓRIO: 009079/2016 

 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2016 

 

TIPO: MENOR PREÇO FINALIDADE: CONTRATAÇÃO 
 

 

Objeto 

AQUISIÇÃO DE  VEICULO TIPO CAMIONETE 

PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA E CIDADANIA 

Valor Total Estimado da 

Aquisição 

O valor total estimado para contratação é de                   
R$ 177.666,67 (cento e setenta e sete mil, seiscentos e 
sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) 

Justificativa 
A presente licitação tem por finalidade a aquisição de 
veículo tipo camionete para ser destinada ao Corpo de 
Bombeiros. 

Classificação orçamentária 

     
            02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 

02.11.02 – FUNDO BOMBEIROS  
 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 061822063 – DEFESA CIVIL 
 
     

 

Prazo de entrega Prazo máximo de 60 (sessenta) dias 

Garantia De fabrica 

Locais de entrega 

Os materiais deverão ser entregues diretamente no 
Almoxarifado Central da Prefeitura de Franca, na Av. Alfredo 
Tosi, 1015 – Nucleo Alfa – Franca/SP, no prazo estipulado no 
item 11.1 deste edital. 
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ANEXO II - DESCRIÇÃO DO OBJETO E ESPECIFICAÇÕES 

 

PROCESSO LICITATÓRIO: 009079/2016 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2016 

TIPO: MENOR PREÇO FINALIDADE: CONTRATAÇÃO 

 

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE PARA A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA 

 

LOTE 01  

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO (CAMINHONETE) COM OS ITENS A SEGUIR: 

VEICULO ZERO KM; NA COR VERMELHO PADRÃO CORPO DE BOMBEIROS; 

ALTURA DA CAÇAMBA (MM): 511; ALTURA DO VEICULO (MM): 1815; ALTURA 

LIVRE DO SOLO (MM): 232; ANGULO DE ATAQUE (o): 28; ANGULO DE SAIDA (o): 

26; CAIXA DE REDUCAO: 2,72 : 1; CAPACIDADE DE CARGA (KG): 1017; 

CAPACIDADE DE IMERSAO (MM): 800; CAPACIDADE MAXIMA DE REBOQUE 

COM FREIO (KG): 2680; CAPACIDADE MAXIMA DE REBOQUE SEM FREIO (KG): 

750; COMBUSTIVEL: DIESEL; COMPRIMENTO DO VEICULO (MM): 5351; 

DIFERENCIAL TRASEIRO: BLOCANTE (LRD); DIRECAO: ELETRICA; DISTANCIA 

ENTRE-EIXOS (MM): 3220; FREIOS DIANTEIROS: A DISCO; FREIOS TRASEIROS:  A 

TAMBOR COM VALVULA SENSIVEL A CARGA; LARGURA DA CACAMBA (MM): 

1560; LARGURA DO VEICULO COM ESPELHOS (MM): 2163; LARGURA DO 

VEICULO SEM ESPELHOS (MM): 1850; MOTOR: 3.2 DURATORQ; NUMERO DE 

CILINDROS: 5; PESO BRUTO TOTAL (KG): 3200; PESO DO VEICULO EM ORDEM DE 

MARCHA (KG): 2168; PNEU: 265/65 R17; POTENCIA (CV): 200; 

PROFUNDIDADE DA CACAMBA (MM): 1549; RODA: LIGA LEVE 17; SUSPENSAO 

DIANTEIRA: INDEPENDENTE COM MOLAS HELICOIDAIS E BARRA 

ESTABILIZADORA; SUSPENSAO TRASEIRA: EIXO RIGIDO COM FEIXE DE MOLAS 

LONGITUDINAIS; TANQUE DE COMBUSTIVEL (L): 80; TORQUE (NM): 470; 

TRACAO: 4X4 COM OPCAO REDUZIDA; TRANSMISSAO SEQUENCIAL 

AUTOMATICA: 6 VELOCIDADES; VOLUME DA CACAMBA (L): 1180; COM APLIQUE 

PRETO NA COLUNA DAS PORTAS; CAPA DOS RETROVISORES EXTERNOS: 

CROMADAS; COM CHAVE CANIVETE COM CONTROLE REMOTO; COM 

ESTRIBOS LATERAIS; COM FAROIS COM ACABAMENTO CROMADO; GANCHO 

PARA REBOQUE: DIANTEIRO/TRASEIRO; COM GANCHOS INTERNOS NA 

CACAMBA PARA FIXACAO DE CARGA; GRADE DIANTEIRA: CROMADA; GRADE 

DO PARALAMA: CROMADA; MAÇANETAS EXTERNAS: CROMADA; MOLDURA DO 

FAROL DE NEBLINA DIANTEIRO: NA COR PRATA; PARA CHOQUE DIANTEIRO:  

NA COR DO VEICULO; PARA CHOQUE TRASEIRO: CROMADO; COM PARA- 

BARRO DIANTEIROS; COM PARA-BARRO TRASEIROS; COM    PARA-BRISA 

DEGRADE; COM PROTETOR DA CAIXA DE TRANSFERENCIA; COM PROTETOR DE 

CARTER; COM PROTETOR DO TANQUE DE COMBUSTIVEL; COM SANTO 

ANTONIO TUBULAR; COM AJUSTE DE ALTURA DO BANCO DO MOTORISTA; COM 

AJUSTE DE ALTURA DO VOLANTE; AJUSTE LOMBAR DO BANCO DO MOTORISTA; 

APOIOS DE CABECA DIANTEIROS COM REGULAGEM DE ALTURA; APOIOS DE 

CABECA TRASEIROS COM REGULAGEM DE ALTURA: 3; COM AQUECEDOR; COM 

AR CONDICIONADO AUTOMATICO E DIGITAL COM CONTROLE INDIVIDUAL DE 

TEMPERATURA PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO; COM AVISO DE PORTAS 

ABERTAS; COM AVISO DOS FAROIS ACESOS; COM AVISO LUMINOSO DO NIVEL 

DO FLUIDO DO TANQUE DO LAVADOR DE PARA- BRISAS; COM AVISO SONORO 

DE CHAVE NA IGNICAO; COM BANCO TRASEIRO REBATIVEL; COM BANCOS 

REVESTIDOS EM COURO; COM BOLSO PORTA- REVISTAS ATRAS DO BANCO 

DIANTEIRO; COM CONSOLE CENTRAL COM PORTA OBJETOS; COM CONSOLE DE 

TETO COM PORTA OCULOS; CONTROLE DA INTENSIDADE DA LUZ DO PAINEL; 

COM DESCANSA BRACO CENTRAL INTEGRADO AO BANCO TRASEIRO; COM 

DESCANSA BRACO INTEGRADO AO CONSOLE CENTRAL; COM DESEMBACADOR 

01 
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DO VIDRO TRASEIRO; COM ILUMINACAO DO PORTA-LUVAS; LUZ DE CORTESIA: 

DIANTEIRA/TRASEIRA E COM TEMPORIZADOR; LUZ DE LEITURA: DIANTEIRA; 

MACANETAS INTERNAS: CROMADA; MOLDURA DO PAINEL CENTRAL: NA COR 

GRAFITE; MOLDURAS DAS SAIDAS DE AR: NA COR PRETA; COM PARA-SOL DO 

PASSAGEIRO COM ESPELHO DE CORTESIA; PONTO DE FORCA 12V: 3; PORTA 

COPOS: 8; PORTA GARRAFA: 4; PORTA LUVAS: ILUMINADO; COM 

REVESTIMENTO DA MANOPLA DE CAMBIO EM COURO; TAPETES DE 

BORRACHA: DIANTEIROS/TRASEIROS; VIDROS ELETRICOS: 

DIANTEIROS/TRASEIROS; COM VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS/TRASEIROS 

COM SISTEMA DE ABERTURA/FECHAMENTO COM UM TOQUE PARA 

CIMA/BAIXO; COM VOLANTE REVESTIDO EM COURO; COM 2 AIR BAGS 

(FRONTAIS); COM ABERTURA E FECHAMENTO GLOBAL DAS PORTAS E VIDROS; 

COM ABERTURA ELETRICA DA TAMPA DO COMBUSTIVEL; ALARME ANTI 

FURTO: VOLUMETRICO; COM ACENDIMENTO AUTOMATICO DAS LUZES DE 

EMERGENCIA APÓS FRENAGEM BRUSCA (EBL); AVISO DE UTILIZACAO DO 

CINTO DE SEGURANÇA: MOTORISTA; ALCAS DE SEGURANCA: 5; COM 

CONTROLE ELETRONICO DE ESTABILIDADE (ESC) E TRACAO (TCS); COM 

ASSISTENTE EM FRENAGEM DE EMERGENCIA; COM ASSISTENTE DE PARTIDA 

EM RAMPAS; COM BARRAS DE PROTECAO LATERAIS; COM CONTROLE 

ADAPTATIVO DE CARGA; COM CONTROLE AUTOMATICO EM DESCIDAS; COM 

CONTROLE DE ESTABILIDADE ANTI-CAPOTAMENTO; COM CONTROLE DE 

OSCILACAO DE REBOQUES; COM CINTOS DE SEGURANCA DIANTEIROS COM 

AJUSTE DE ALTURA; COM CINTOS DE SEGURANCA TRASEIROS LATERAIS DE 3 

PONTOS E CENTRAL SUB ABDOMINAL; COM FAROIS COM TEMPORIZADOR; COM 

FAROL DE NEBLINA DIANTEIRO; COM FREIOS ABS COM EBD; COM LUZ 

ELEVADA DE FREIO; COM PATS – SISTEMA FORD ANTI-FURTO; COM 

RETROVISORES EXTERNOS COM AJUSTE ELETRICO; COM SENSOR DE 

ESTACIONAMENTO TRASEIRO; COM TRAVA DE SEGURANCA PARA CRIANCAS 

NAS PORTAS TRASEIRAS; COM TRAVA ELETRICA DAS PORTAS; TRAVA DA 

PORTA DA CACAMBA COM CHAVE; TRAVAMENTO AUTOMATICO DAS PORTAS; 

TRAVAMENTO DOS VIDROS TRASEIROS PELO MOTORISTA; COMPUTADOR DE 

BORDO; LIMPADOR DO PARA-BRISA COM TEMPORIZADOR E VELOCIDADE 

VARIAVEL; PILOTO AUTOMATICO; SYNC MEDIA SYSTEM; APP LINK; 

ASSISTENCIA DE EMERGENCIA; 4 AUTO FALANTES + 2 TWEETERS; CD PLAYER 

MP3; CONEXAO BLUEETOTH; CONTROLES DE AUDIO NO VOLANTE; ENTRADA 

USB; ENTRADA AUXILIAR; RADIO AM, FM; TELA DE    LCD MULTIFUNCIONAL NO 

PAINEL CENTRAL DE 4,2 POLEGADAS 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: SERÁ EXIGIDO DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO QUE O 

VEICULO OBJETO DESTA LICITAÇÃO SEJA ENTREGUE DOCUMENTADO, 

EMPLACADO EM SEU NOME, SEM NENHUM DEBITO E COM LAUDO DE VISTORIA 

PRONTO PARA TRANSFERENCIA DA TITULARIDADE PARA O MUNICIPIO. 
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ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO 

 

Pregão Eletrônico n.º 002/16 

Processo n.º 009079/2016 
 
 

Objeto AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA E CIDADANIA, conforme descrição e especificações técnicas contidas no Anexo I. 
 
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 10.520, de 17/07/2002, dos Decretos nºs 3.555, de 
08/08/2000, 3.722, de 09/01/2001, e suas alterações, e subsidiariamente aos dispositivos da Lei nº 
8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Contratada se obriga a fornecer VEICULO TIPO CAMIONETE, conforme 
descrito no Anexo I 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 por lote. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá o Contratante a qualquer tempo exigir testes dos serviços, provas, 
análises de qualidade, correndo as despesas por conta da Contratada, desde que se comprove a 
necessidade. 
 

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  conseqüente 
indenização. 
 
c)  Custear todos os encargos resultantes da prestação, inclusive impostos, taxas e emolumentos, 
encargos técnicos, trabalhistas e previdenciários que incidirem sobre o objeto adjudicado. 
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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 – As mercadorias deverão ser entregues no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias após a emissão da ordem de fornecimento diretamente no Almoxarifado Central sito a Rua Alfredo 
Tozzi, nº 1015 A, Vila Marta, Franca-SP ou em outro local a ser indicado oportunamente pela Secretaria 
requisitante, em uma única parcela, em conformidade com as condições estabelecidas neste Edital e 
seus Anexos e cobrados mediante documentação fiscal hábil. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A licitante vencedora do certame deverá apresentar garantia de fábrica do 
veículo. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As datas de entrega serão determinadas e deverão ser cumpridas 
rigorosamente. Caso o transporte seja realizada por empresa terceirizada a responsabilidade e garantia 
de qualidade, serão unicamente de responsabilidade da empresa vencedora.     
 
PARÁGRAFO QUARTO - Será indispensável mencionar o número da Ordem de Fornecimento (OF), em 
toda a documentação referente ao objeto desta licitação 

 
PARÁGRAFO QUINTO - Não serão aceitos fornecimentos que não tenham sido autorizados por Ordem 
de Fornecimento (OF) ou Contrato, ou que, por qualquer motivo, não estejam de acordo com os termos 
e condições estabelecidas neste Edital. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Todos os serviços/mercadorias serão aceitos, em princípio, sob condição, 
sujeitando-se à inspeção de controle de qualidade, para aceitação definitiva.  
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - No caso de laudo desfavorável, a contratada deverá sanar a irregularidade 
dentro do prazo que for estabelecido ou apresentar recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis do 
recebimento da notificação, cabendo à Prefeitura municipal de Franca a solução final e definitiva da 
questão. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O prazo estabelecido no parágrafo primeiro poderá ser prorrogado quando 
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 
 

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

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE DE PREÇOS 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços cotados na proposta não serão reajustados. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DOS PAGAMENTOS 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria de Finanças do Município, 
mediante nota fiscal com termo de recebimento do órgão requisitante, com o crédito em conta corrente 
bancária da adjudicatária 30 dias após a entrega dos produtos. O Município não se responsabilizará por 
outra forma de cobrança.   
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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 Municipal de Recursos Humanos 

 
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 - DOS JUROS DE MORA 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Ocorrendo atraso no pagamento por culpa exclusiva do Contratante, desde que 
ultrapassado o prazo concedido por ocasião da proposta, os créditos estarão sujeitos aos juros de mora 
de 1% (hum por cento) ao mês, a contar do primeiro dia de atraso, correndo as despesas por conta da 
mesma dotação orçamentária da clausula décima. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas decorrentes da aquisição correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

  
           02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 

02.11.02 – FUNDO BOMBEIROS  
 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 061822063 – DEFESA CIVIL 

     

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será aplicada a multa de 1% (um por cento) por dia de atraso na entrega dos 
produtos, até o  máximo de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor de cada item, parcela ou saldo 
da Ordem de Fornecimento (OF) ou Contrato em atraso e demais multas previstas no Contrato em 
anexo. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Pela inexecução total ou parcial da prestação dos serviços objeto deste 
Termo, a contratada, garantida a defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, ficará 
sujeita à suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Franca e à multa até o limite de 10% (dez por cento) sobre o preço global do serviço. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido no Edital, caracterizará o descumprimento total 
da obrigação assumida, sujeitando a adjudicatária a uma multa equivalente a 5% (cinco por cento) do 
valor total do contrato. 

 
PARAGRAFO QUARTO - A Prefeitura Municipal de Franca poderá rescindir o Contrato, se ocorrer 
qualquer das hipóteses previstas nos Artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/1993, e nas condições indicadas no 
Artigo 79 do mencionado diploma legal. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - Constitui motivo bastante para anulação da Ordem de Fornecimento (OF) ou 
rescisão do Contrato a subcontratação total ou parcial do objeto desta licitação. 
 
PARAGRAFO SEXTO - As multas constantes dos parágrafos primeiro e terceiro deste Termo, que 
poderão ser aplicadas cumulativamente conforme o caso, são meramente moratórias, não isentando a 
contratada do ressarcimento por perdas e danos pelos prejuízos a que der causa. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A proponente que apresentar documentação falsa no certame ou decorrer 
deste Termo, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o 
direito de defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus Anexos e das demais cominações legais. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS GARANTIAS 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A Contratada deverá dar garantia das mercadorias ofertadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUSPENSÃO DA ENTREGA 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O inadimplemento das condições estabelecidas neste Contrato, assegurará  
as partes  o  direito de suspender definitivamente o fornecimento, mediante notificação através de 
memorando entregue diretamente, ou por via postal, com aviso de recebimento, independentemente da  
aplicação das penalidades previstas.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer pagamento efetuado não constituirá prova de aceitação dos 
serviços, objeto deste Contrato, bem como, qualquer omissão ou tolerância com atrasos ou outros 
inadimplementos da CONTRATADA. A demora no exercício de qualquer direito ou faculdade não 
importará em novação de obrigações, alteração contratual ou renúncia ao mesmo direito, podendo o 
CONTRATANTE, a qualquer tempo, exercer os seus direitos decorrentes deste Contrato, que são 
cumulativos, sem exclusão dos previstos em Lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - Constituem motivo para rescisão deste contrato todos os descritos nos artigos 
77-78-79-80 da Lei 8.666/93 com suas alterações, bem como todas as condições estabelecidas no edital 
descrito no preâmbulo, que fica fazendo parte integrante  do presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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 SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Compete a Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania o 
acompanhamento e controle do objeto deste Contrato, competindo-lhe ainda atestar as Notas Fiscais, 
encaminhando-as para fins de pagamento e zelar pelo fiel cumprimento da execução do Contrato.   
  
PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os 
serviços, se em desacordo com os termos deste Edital e seus anexos. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto da contratação 
deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA sem ônus para o CONTRATANTE.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VALIDADE 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo de vigência do presente instrumento será de 06 (seis) meses, 
contados a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser aditado se necessário, desde que, com 
prévio acordo entre as partes, até atingir o limite estipulado pelo inciso II do art. 57, da Lei n° 8.666 de 
93, podendo ser rescindido a qualquer tempo, ocorrendo alguma hipótese prevista nos arts. 78, 79 e 80 
da Lei n° 8.666 de 93. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – 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. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Incumbirá ao CONTRATANTE, providenciar a publicação do resumo deste 
Contrato. 
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CLAUSULA DÉCIMA NONA - 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 2016. 

 
 
 

 ______________________________ 
     Contratante 
 
 
 ______________________________ 
     Contratada 
 
 
 
     Testemunhas: 
 
     _________________________________ 
     Testemunha 1 
 
 
     _________________________________ 
     Testemunha 2 
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ANEXO IV – MODELO: DECLARAÇÃO - ART. 7º CF 
 

PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2016 

 

PROCESSO Nº 009079/2016 

 

 

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) 

 

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

Nome completo do Declarante 
RG / CPF 
Cargo 
Carimbo CNPJ 
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ANEXO V – MODELO: DECLARAÇÃO ME/EPP 
 

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

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 

Local e data 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA. 

 

Ref.: Processo nº 009079/2016 

 

PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2016. 

 

 
 

 
 

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 2016. 

 

   

 

  Carimbo e assinatura do Representante legal da empresa 

 

 

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

Nome completo do Declarante 
RG / CPF 
Cargo 
Carimbo CNPJ 
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ANEXO VI – MODELO: DECLAR. INEXIST. DE FATO IMPEDITIVO 
 

PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2016 

 

PROCESSO Nº 009079/2016 

 

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 ou do Pregão, 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. 

 

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

 (data) 

 

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

 (assinatura do representante legal) 
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ANEXO VII – MODELO: PROPOSTA DE PREÇOS 

Franca (SP), _____ de ______________ de 2016. 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA  
Franca-SP. 
 
Ref:       PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2016 
        Processo Administrativo n. 009079/2016 
 
Prezados Senhores, 
Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de Vossa Senhoria, nossa Proposta de Preço relativa à Licitação em epígrafe, assumindo inteira 
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação resultando os seguintes valores unitários e totais: 

 

LOTE 01 
 

DESCRIÇÃO QUANT VALOR UNIT R$ VALOR TOTAL R$ 
 
MARCA 

VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO (CAMINHONETE) COM OS ITENS A SEGUIR: VEICULO 
ZERO KM; NA COR VERMELHO PADRÃO CORPO DE BOMBEIROS; ALTURA DA 
CAÇAMBA (MM): 511; ALTURA DO VEICULO (MM): 1815; ALTURA LIVRE DO SOLO 
(MM): 232; ANGULO DE ATAQUE (o): 28; ANGULO DE SAIDA (o): 26; CAIXA DE 
REDUCAO: 2,72 : 1; CAPACIDADE DE CARGA (KG): 1032; CAPACIDADE DE IMERSAO 
(MM): 800; CAPACIDADE MAXIMA DE REBOQUE COM FREIO (KG): 3350; CAPACIDADE 
MAXIMA DE REBOQUE SEM FREIO (KG): 750; COMBUSTIVEL: DIESEL; 
COMPRIMENTO DO VEICULO (MM): 5351; DIFERENCIAL TRASEIRO: BLOCANTE (LRD); 
DIRECAO: HIDRAULICA; DISTANCIA ENTRE-EIXOS (MM): 3220; FREIOS DIANTEIROS: 
A DISCO; FREIOS TRASEIROS:  A TAMBOR COM VALVULA SENSIVEL A CARGA; 
LARGURA DA CACAMBA (MM): 1560; LARGURA DO VEICULO COM ESPELHOS (MM): 
2163; LARGURA DO VEICULO SEM ESPELHOS (MM): 1850; MOTOR: 3.2 DURATORQ; 
NUMERO DE CILINDROS: 5; PESO BRUTO TOTAL (KG): 3200; PESO DO VEICULO EM 
ORDEM DE MARCHA (KG): 2168; PNEU: 265/65 R17; POTENCIA (CV): 200; 
PROFUNDIDADE DA CACAMBA (MM): 1549; RODA: LIGA LEVE 17; SUSPENSAO 
DIANTEIRA: INDEPENDENTE COM MOLAS HELICOIDAIS E BARRA ESTABILIZADORA; 
SUSPENSAO TRASEIRA: EIXO RIGIDO COM FEIXE DE MOLAS LONGITUDINAIS; 
TANQUE DE COMBUSTIVEL (L): 80; TORQUE (NM): 470; TRACAO: 4X4 COM OPCAO 
REDUZIDA; TRANSMISSAO SEQUENCIAL AUTOMATICA: 6 VELOCIDADES; VOLUME 
DA CACAMBA (L): 1180; COM APLIQUE PRETO NA COLUNA DAS PORTAS; CAPA DOS 
RETROVISORES EXTERNOS: CROMADAS; COM CHAVE CANIVETE COM CONTROLE 
REMOTO; COM ESTRIBOS LATERAIS; COM FAROIS COM ACABAMENTO CROMADO; 
GANCHO PARA REBOQUE: DIANTEIRO/TRASEIRO; COM GANCHOS INTERNOS NA 
CACAMBA PARA FIXACAO DE CARGA; GRADE DIANTEIRA: CROMADA; GRADE DO 
PARALAMA: CROMADA; MAÇANETAS EXTERNAS: CROMADA; MOLDURA DO FAROL 
DE NEBLINA DIANTEIRO: NA COR PRATA; PARA CHOQUE DIANTEIRO:  NA COR DO 
VEICULO; PARA CHOQUE TRASEIRO: CROMADO; COM PARA- BARRO DIANTEIROS; 
COM PARA-BARRO TRASEIROS; COM    PARA-BRISA DEGRADE; COM PROTETOR DA 
CAIXA DE TRANSFERENCIA; COM PROTETOR DE CARTER; COM PROTETOR DO 
TANQUE DE COMBUSTIVEL; COM SANTO ANTONIO TUBULAR; COM AJUSTE DE 
ALTURA DO BANCO DO MOTORISTA; COM AJUSTE DE ALTURA DO VOLANTE; 
AJUSTE LOMBAR DO BANCO DO MOTORISTA; APOIOS DE CABECA DIANTEIROS 
COM REGULAGEM DE ALTURA; APOIOS DE CABECA TRASEIROS COM REGULAGEM 
DE ALTURA: 3; COM AQUECEDOR; COM AR CONDICIONADO AUTOMATICO E DIGITAL 
COM CONTROLE INDIVIDUAL DE TEMPERATURA PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO; 
COM AVISO DE PORTAS ABERTAS; COM AVISO DOS FAROIS ACESOS; COM AVISO 
LUMINOSO DO NIVEL DO FLUIDO DO TANQUE DO LAVADOR DE PARA- BRISAS; COM 
AVISO SONORO DE CHAVE NA IGNICAO; COM BANCO TRASEIRO REBATIVEL; COM 
BANCOS REVESTIDOS EM COURO; COM BOLSO PORTA- REVISTAS ATRAS DO 
BANCO DIANTEIRO; COM CONSOLE CENTRAL COM PORTA OBJETOS; COM 
CONSOLE DE TETO COM PORTA OCULOS; CONTROLE DA INTENSIDADE DA LUZ DO 
PAINEL; COM DESCANSA BRACO CENTRAL INTEGRADO AO BANCO TRASEIRO; COM 
DESCANSA BRACO INTEGRADO AO CONSOLE CENTRAL; COM DESEMBACADOR DO 
VIDRO TRASEIRO; COM ILUMINACAO DO PORTA-LUVAS; LUZ DE CORTESIA: 
DIANTEIRA/TRASEIRA E COM TEMPORIZADOR; LUZ DE LEITURA: DIANTEIRA; 
MACANETAS INTERNAS: CROMADA; MOLDURA DO PAINEL CENTRAL: NA COR 
GRAFITE; MOLDURAS DAS SAIDAS DE AR: NA COR PRETA; COM PARA-SOL DO 

01   
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PASSAGEIRO COM ESPELHO DE CORTESIA; PONTO DE FORCA 12V: 3; PORTA 
COPOS: 8; PORTA GARRAFA: 4; PORTA LUVAS: ILUMINADO; COM REVESTIMENTO 
DA MANOPLA DE CAMBIO EM COURO; TAPETES DE BORRACHA: 
DIANTEIROS/TRASEIROS; VIDROS ELETRICOS: DIANTEIROS/TRASEIROS; COM 
VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS/TRASEIROS COM SISTEMA DE 
ABERTURA/FECHAMENTO COM UM TOQUE PARA CIMA/BAIXO; COM VOLANTE 
REVESTIDO EM COURO; COM 2 AIR BAGS (FRONTAIS); COM ABERTURA E 
FECHAMENTO GLOBAL DAS PORTAS E VIDROS; COM ABERTURA ELETRICA DA 
TAMPA DO COMBUSTIVEL; ALARME ANTI FURTO: VOLUMETRICO; COM 
ACENDIMENTO AUTOMATICO DAS LUZES DE EMERGENCIA APÓS FRENAGEM 
BRUSCA (EBL); AVISO DE UTILIZACAO DO CINTO DE SEGURANÇA: MOTORISTA; 
ALCAS DE SEGURANCA: 5; COM CONTROLE ELETRONICO DE ESTABILIDADE (ESC) 
E TRACAO (TCS); COM ASSISTENTE EM FRENAGEM DE EMERGENCIA; COM 
ASSISTENTE DE PARTIDA EM RAMPAS; COM BARRAS DE PROTECAO LATERAIS; 
COM CONTROLE ADAPTATIVO DE CARGA; COM CONTROLE AUTOMATICO EM 
DESCIDAS; COM CONTROLE DE ESTABILIDADE ANTI-CAPOTAMENTO; COM 
CONTROLE DE OSCILACAO DE REBOQUES; COM CINTOS DE SEGURANCA 
DIANTEIROS COM AJUSTE DE ALTURA; COM CINTOS DE SEGURANCA TRASEIROS 
LATERAIS DE 3 PONTOS E CENTRAL SUB ABDOMINAL; COM FAROIS COM 
TEMPORIZADOR; COM FAROL DE NEBLINA DIANTEIRO; COM FREIOS ABS COM EBD; 
COM LUZ ELEVADA DE FREIO; COM PATS – SISTEMA FORD ANTI-FURTO; COM 
RETROVISORES EXTERNOS COM AJUSTE ELETRICO; COM SENSOR DE 
ESTACIONAMENTO TRASEIRO; COM TRAVA DE SEGURANCA PARA CRIANCAS NAS 
PORTAS TRASEIRAS; COM TRAVA ELETRICA DAS PORTAS; TRAVA DA PORTA DA 
CACAMBA COM CHAVE; TRAVAMENTO AUTOMATICO DAS PORTAS; TRAVAMENTO 
DOS VIDROS TRASEIROS PELO MOTORISTA; COMPUTADOR DE BORDO; LIMPADOR 
DO PARA-BRISA COM TEMPORIZADOR E VELOCIDADE VARIAVEL; PILOTO 
AUTOMATICO; SYNC MEDIA SYSTEM; APP LINK; ASSISTENCIA DE EMERGENCIA; 4 
AUTO FALANTES + 2 TWEETERS; CD PLAYER MP3; CONEXAO BLUEETOTH; 
CONTROLES DE AUDIO NO VOLANTE; ENTRADA USB; ENTRADA AUXILIAR; RADIO 
AM, FM; TELA DE    LCD MULTIFUNCIONAL NO PAINEL CENTRAL DE 4,2 POLEGADAS 
 

 
A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data limite fixada para apresentação desta. 
 
   Declaro estar expressamente de acordo com as normas do edital e anexos da presente licitação. 
 

Atenciosamente, 
 
 

____________________________________ 
 Carimbo da Empresa 

Nome e Assinatura do Responsável 
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ANEXO VIII – DECRETO DE PADRONIZAÇÃO 

 
DECRETO N° 9.032, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2008. 

 

Dispõe sobre a Padronização de Veículos da Frota Municipal 
e dá outras providências.  

 
SIDNEI FRANCO DA ROCHA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São 

Paulo, no exercício de suas atribuições legais e; 
Considerando a competência do chefe do poder executivo para dispor sobre a 

organização e funcionamento da administração municipal, conforme o disposto no artigo 74, inciso VII, 
da Lei Orgânica do Município de Franca; 

Considerando que a padronização dos bens de uso comum visa atender às 
prescrições de segurança, funcionalidade, adequação ao interesse público e normas técnicas, aliados 
aos requisitos impositivos da economicidade, facilidade de operação e manutenção; 

Considerando que o princípio da padronização impõe que as compras de 
materiais, equipamentos e gêneros de uso comum na Administração se realizem mediante 
especificações uniformes que, dentre outras coisas, busquem compatibilizar a técnica com o 
desempenho e igualar as condições de manutenção e assistência técnica, como prescreve o inciso 1, do 
artigo 15 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores nela 
introduzidas; 

Considerando o levantamento feito pela Comissão Especial constituída e 
nomeada pela Portaria n° 243, de 19 de outubro de 2006 que, após análise da frota de veículos que 
atualmente serve ao município, verificou que a mesma é composta de veículos cujas categorias já 
apresentam a predominância de determinadas marcas e que a padronização representaria maior 
produtividade e economicidade, 
 
 

   D E C R E T A 
 
 
Art. 1º - As futuras aquisições de veículos voltados aos serviços necessários ao desenvolvimento das 

ações governamentais, nas várias áreas de atuação da Prefeitura Municipal de Franca, ficam 
padronizadas em suas características e marcas, na forma do Anexo I, que integra e se 
incorpora a este Decreto. 

 
Art. 2° - A padronização de que trata o artigo 1º tem sua fundamentação legal na norma do inciso I do 

artigo 15, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e não justifica 
contratações ou aquisições sem licitação, uma vez que diversos são os fornecedores de 
veículos com a marca definida como o padrão. 

 
Art. 3° - A padronização prevista neste decreto não prejudicará o recebimento e a utilização, pelo 

Município, de veículos não padronizados que vierem a ser doados por terceiros, inclusive por 
entes dos Governos Federal ou Estadual, mesmo ocorrendo exigência de contrapartida. 

 
Art. 4° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 8.862, de 10 de maio de 

2007. 
 
 
   Prefeitura Municipal de Franca, aos 25 de fevereiro de 2008. 
 
 
 

   SIDNEI FRANCO DA ROCHA 

   PREFEITO 



                                  

                   PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FRANCA    

                              Secretaria Municipal de Finanças 
                                   Coordenadoria de Licitações e Compras 
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Decreto nº 9.032/2008  -  FLS 02 
 
 
 

A N E X O  I 
 
 
 
T      

ITEN  
CLASSIFICAÇÃO  

POR CAPACIDADE  

TIPO DO  

VEÍCULO  
CARACTERÍSTICA  

MARCA 

PADRÃO  

.I      

1 
Veículo com  
capacidade até 800 
Kg  

Motocicleta  

Veículos de duas rodas, utilizadas na operação e 
fiscalização de trânsito, para entregas de 
intimações e documentos, dentre outras 
atividades da administração municipal.  
 

Linha Honda  

2 
Veículo com  
capacidade até 800 
Kg  

Automóvel  

 Veículos com capacidade para até 5 
passageiros, utilizados para transporte de 
servidores ou autoridades municipais, no 
desempenho de suas atividades profissionais.  

Linha 
Volkswagen 
com motor flex  

3 
Veículo com  
capacidade até 800 
Kg  

Pick ups  
(camionete)  

Destinadas ao transporte de material e cargas 
em geral.  

Linha 
Volkswagen 
com motor flex  

4 
Veículo com  
capacidade de 801 
a 1200 Kg  

Utilitário tipo 
Perua  

Destinadas ao transporte de servidores ou 
equipes de médicas/sanitaristas, com çpacidade 
para até 12 lugares.  

Linha 
Volkswagen 
com motor flex  

5 
Veículo com  
capacidade de 801 
a 1200 Kg  

Utilitário tipo 
Perua  

Veículo utilizado como ambulância, para 
remoção, transporte de doentes e suporte básico 
de vida, que atenda às normas próprias do 
Ministério da Saúde.  

Linha 
Volkswagen 
com motor flex  

6 
Veículo com  
capacidade de 801 
a 1200 Kg  

Utilitário tipo 
Perua  

Veículo utilizado para resgate, transporte e 
suporte básico de vida de pessoas acidentadas, 
que atenda às normas próprias do Ministério da 
Saúde.  

Linha Mercedes  

7 
Veículo com  
capacidade de 801 
a 1200 Kg  

Camionete  
Destinadas ao transporte de materiais e cargas 
em geral  

Linha Ford com 
motor a diesel  

8 
Veículo com  
capacidade acima 
de 1200 Kg  

Caminhão  
Destinados ao transporte de materiais e cargas 
em geral e a auxiliar na prestação de serviços  

Linha 
Volkswagen  

9 
Veículo com  
capacidade acima 
de 1200 Kg  

Microônibus  
Destinados ao transporte de até 24 passageiros 
escolares ou servidores.  

Linha Marco 
Pólo  

10 Trator de Esteira Máquina Aplicação em serviço de terraplenagem Cartepillar 

11 Pá Carregadeira Máquina 
Aplicação em serviços de terraplenagem, 
galerias e limpeza geral 

Cartepillar 

12 Moto Niveladora Máquina 
Aplicação em serviços de terraplenagem e 
limpeza geral 

Cartepillar 

13 Retro Escavadeira Máquina 
Aplicação em serviços de galerias e limpeza 
geral 

Case 

 
 

 
 


