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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2019 
 
EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA Nº. 078/2019 
MODALIDADE - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº. 060/2019 
DATA DA REALIZAÇÃO: 04/07/2.019. 
HORÁRIO: a partir das 09:30 horas.  
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Chavantes. 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES, Estado de São Paulo, através de seu Prefeito 
Municipal, tornam público que, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2.002, Decreto 
Municipal nº. 2.250 de 16 de Novembro de 2.006, e aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1.993, bem como, a Lei Complementar 
Federal nº. 123/06, alterada pela Lei Complementar Federal n.º147/2014, e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie, farão realizar licitação na modalidade Pregão (presencial), do tipo menor preço 
(valor global), através do Pregoeiro Municipal designado pela Portaria nº 203/2018, Aquisição de 01(um) 
Veículo tipo furgão para atendimento do transporte da merenda escolar, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Educação, mediante as condições fixadas neste Edital e seus anexos. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem 
parte integrante.  

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima 
mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que 
se apresentarem para participar do certame.  

A sessão de processamento do Pregão será realizada na sala do Setor de Licitação, iniciando-se no dia 04 
de JULHO de 2019, a partir das 09:30 horas e serão conduzidos pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe 
de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.  

Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes 
a este Pregão serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da Prefeitura Municipal de Chavantes 
que se seguir.  
 
I - DO OBJETO  
 
A presente licitação tem como objeto a Aquisição de 01(um) Veículo tipo furgão para atendimento do 
transporte da merenda escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as 

Especificações constantes no Termo de Referência que constitui o Anexo I deste Edital. 
 
II – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  
 
1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 
contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital, observando o 
disposto no inciso III do Artigo 49 da Lei Complementar n.º 123/06, alterada pela Lei Complementar n.º 
147/14. 
  
2. Não poderão participar deste PREGÃO as empresas que: 
 
a)estrangeiras que não funcionem no País; 

 
b)  Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com este Tribunal de Contas nos 
termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 
 
c) Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02; 
 
d) Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98; 
 
e) Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não  reabilitadas; 
 
III - DO CREDENCIAMENTO 

  
1. No horário indicado no preâmbulo deste edital, o representante legal da licitante apresentar-se-á ao 
Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregão, munido de sua carteira de 
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identidade ou outro documento equivalente, e de instrumento hábil que lhe dê poderes para manifestar-se 
durante toda a Sessão de Pregão. 
 
2. Considera-se representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, mediante documento 
credencial. 
 
2.1. Entende-se por documento credencial: 

 
a) registro comercial/contrato social/estatuto, quando a pessoa a ser credenciada for proprietária, sócia, 
dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
 
b) procuração, ou instrumento equivalente - aquele em que se concede poderes para que a pessoa 
credenciada possa manifestar-se em qualquer fase deste Pregão em nome da licitante; 
 
3. O documento mencionado na alínea “b”, supra, deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular 
ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção ou renunciar ao direito de interpor recurso, 
enfim, para praticar, em nome da licitante, todos os atos pertinentes a este Pregão, podendo ser utilizado o 
modelo constante do Anexo III deste Edital. 

 
4. A procuração ou instrumento equivalente mencionado na alínea “b”, supra, deverá conter a assinatura do 
outorgante devidamente reconhecida por cartório competente (firma reconhecida) ou ser apresentado 
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a”, que comprove os poderes 
do mandante para a outorga. 
 
5. A fim de comprovar o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou MEI, para  
participação do  certamente, nos termos da Lei Complementar nº123/06, alterada pela Lei Complementar nº 
147/14, deverá apresentar no ATO DO CRENDENCIAMENTO: a declaração de enquadramento no regime 
de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou MEI, expedida pela Junta Comercial do Estado 
da sede da empresa licitante, nos termos do Artigo 8º da Instrução Normativa nº. 103 de 30.04.2007, do 

Departamento Nacional de Registro e Comércio – DNRC; ou apresentar declaração de enquadramento no 
regime de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) expedida pelo próprio licitante. A 
declaração de enquadramento para obtenção do beneficio da Lei 123/06, quando expedida pelo próprio 
licitante, somente será valida se fizer constar à assinatura do representante legal da empresa. 
 
6. Perderá o direito ao beneficio concedido pela Lei Complementar nº. 123/06, as microempresas 
(ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que: 
 

a) não apresentar ou apresentar de forma adversa do estabelecido no item “5” da clausula III deste 
instrumento, os documentos exigidos para fins de obtenção dos benefícios da lei complementar 123/06; 
 
7. Ficam desde já advertidos os licitantes que a prática de qualquer ato no sentido de admitir que sua 

entidade empresarial seja empresa de pequeno porte ou microempresa a fim de obter tratamento 
diferenciado no certame, quando não enquadrar nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/06, 
ou quando estiver inserida nas situações elencadas nos incisos I a X do § 4º do Artigo 3º da Lei 
Complementar nº. 123/06, constitui fraude à realização de ato do procedimento licitatorio, sujeitando o 
infrator às penalidades previstas na Lei nº. 8.666/93.  
 
8. Todos os documentos apresentados para efeito de credenciamento serão os originais ou fotocópias 
autenticadas por Cartório competente ou por servidor da licitadora. A responsabilidade pela capacidade da 
pessoa que assinar o instrumento de procuração ou documento equivalente será do representante que 
apresentar o aludido documento. 
 
9. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante. 

 
10. O representante legal que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da fase de 
lances verbais, de negociar os preços, de declarar a intenção de interpor recurso ou renunciar a fazê-lo; 
enfim, de representar a licitante durante toda a Sessão de Pregão. 
 
IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido no 
Anexo IV do Edital deverá ser apresentada FORA DOS ENVELOPES Nºs 1 e 2. 
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2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 
envelopes fechados, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:  
 
Envelope nº 1 – Proposta  
Licitação Pública - Pregão nº. 060/2.019; 
 
Envelope nº 2 – Habilitação  

Licitação Pública - Pregão nº. 060/2.019; 
 
3. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo 
quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem 
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante.  
 
4. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor da licitadora, ou cópia acompanhada do original 
para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio na ato da sessão, exceto o(s) 
documento(s) cuja aceitação está condicionada a verificação de sua validade na Internet, e que possam ser 
verificados no ato as sessão.  
 

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  
 
1. A proposta contida no Envelope nº. 1 deverá atender as seguintes exigências: 
 
a) ser emitida por computador ou datilografada, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos 
ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as suas folhas, podendo ser utilizado o 
modelo constante no Anexo II; 
 
b) fazer menção ao número deste Pregão; 
 
c) conter a razão social da licitante, com o número do CNPJ e o respectivo endereço; 

 
d) conter a indicação do banco, da agência e respectivos códigos e o número da conta, caso o proponente 
opte pelo pagamento através de conta bancária. 
 
e) indicar o preço unitário e o preço total do item, fixos e irreajustáveis, devendo já estar inclusos os 
impostos, taxas, fretes, seguros e as despesas decorrentes do fornecimento do objeto do certame, bem 
assim deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos;  
 
f) indicar o valor global da proposta, obrigatoriamente, em moeda nacional, em algarismos e por extenso, 
prevalecendo este último em caso de divergência, desprezando-se qualquer valor além dos centavos; 
 
g) indicar o prazo de validade da proposta que será,  mínimo, de 30 (trinta) dias, contados da data de 

abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação”. 
 
h) indicar o prazo para entrega do objeto, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias corridos, contados 
a partir do recebimento da “Autorização de Compras”;  
 
i) indicar a marca, modelo, ano e a procedência do veículo ofertado, em conformidade com as especificações 
técnicas contidas no Anexo I;  
 
j) conter a especificação técnica completa do veículo ofertado, em conformidade com as condições 
estabelecidas no anexo I (termo de referencia) deste Edital, ou anexação de catálogos técnicos ilustrativos;  
 
k) Indicar o prazo de garantia dos veículos ofertados, que não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, sem 

limite de quilometragem (seguro de proteção mecânica com garantia de câmbio e motor), contado a 
partir do recebimento definitivo do mesmo pela Prefeitura Municipal;  
 
l) Declaração de concordância com as clausulas e condições deste instrumento, conforme disposto no Anexo 
II (Modelo de Proposta de Preços); e 
 
m) quaisquer outras informações que a licitante julgar necessário oferecer. 
 
2. Se a proposta for contraria ou omissa em relação aos prazos de que tratam as alíneas “g”, “h” e “k”, 
presumir-se-ão aceitos os estabelecidos neste Edital, com o que concorda os licitantes pela simples 
participação. 
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3. Se a proposta for omissa em relação à declaração de concordância com as cláusulas e condições deste 
Edital, conforme dispõe a alínea “l” a proposta será declarada desclassificada, sendo, no entanto, licito a 
empresa que se fizer representar na data da abertura, suprir tal falha por declaração expressa de seu 
representante que obrigará a sua observação a empresa licitante.  
 
4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a 
preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais. Serão 

corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou multiplicação. 
 
5. A falta de data, assinatura ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo representante legal da 
licitante, presente à Sessão de Pregão com poderes para esse fim. 
 
6. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser suprida pelos dados constantes dos 
documentos apresentados dentro do envelope “Documentação”. 
 
7. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da 
proposta, e caso persista o interesse da Prefeitura Municipal de Chavantes, este poderá solicitar prorrogação 
geral da validade acima referida por, no mínimo, igual prazo. 
 

8. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total 
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo, neste caso, o direito de pleitear qualquer alteração. 
 
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”  
 
1. O Envelope nº 2 "Documentos de Habilitação" deverá conter, obrigatoriamente, os documentos 
abaixo especificados:  
 
1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA. 
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores;  
 
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados 
da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;  
 
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de 
sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  
 
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 
atividade assim o exigir.  
 
Nota:- Os documentos relacionados nas alíneas "a" e "d" deste subitem 1.1 não precisarão constar do 
Envelope nº. 2 - “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste 
Pregão.  
 
1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
 
c) 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: 
 
c.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos 
a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive Previdência Social, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal, modelo que já contemple também a regularidade das contribuições sociais- Modelo 
expedido com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014; 
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c.2) Certidão de Regularidade de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedido pela 
Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela Procuradoria Geral do 
Estado; 
 
c.3) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pela Secretaria 
Municipal de Finanças;     
 

d) Prova de regularidade perante Fundo de Garantia por tempo de Serviço – FGTS, por meio da 
apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS. 
 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
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. 
 
1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
  
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da Comarca da pessoa jurídica, ou 
de execução patrimonial, expedida pela Comarca da sede da pessoa física; 

 

b) será aceita a participação de empresas em recuperação judicial que já estiverem com o plano de 
recuperação aprovado e homologado judicialmente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos 
os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos neste edital. (Conforme Súmula nº 50 do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo). 
 
1.4 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 

 
a) Documento declarando que a licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n. 8666/1993, 
acrescido pela Lei n. 9.854/1999, podendo ser utilizado o modelo geral do Anexo V; 
 

b) Declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação, podendo ser utilizado o modelo constante no 
Anexo VI; 
 
c) Comprovação de aptidão para desempenho da atividade pertinente e compatível em característica com o 
objeto desta licitação, fornecido por pessoa de direito público ou privado;  
 
2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; (LC nº. 123, art. 43, caput). 
 

2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa; (LC nº. 123, art. 43, § 1º). 
  
 2.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 2.1, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para assinatura do Contrato ou documento equivalente, ou revogar a licitação; 
 
3. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas para atendimento das 
exigências estabelecidas na clausula VI deste instrumento, a Administração aceitará como válidas as 
expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.  

 
4. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da 
licitante, e preferencialmente, com o endereço respectivo. Se a licitante for a matriz, todos os documentos 
deverão estar em nome da matriz; se a licitante 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. 
 
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  
 
1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-
se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração mínima de 15 (quinze) 

minutos.  
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2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo III ao Edital, e, 
em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.  
 
3. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que se procederá à 
verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento, com exceção do preço, 
desclassificando-se aquelas que forem com ele incompatíveis. 

 
4. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 
conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.  
 
5. No curso da Sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, à exceção do 
preço, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores 
àquela poderão fazer lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor. 
 
6. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação 
da ordem de oferta dos lances. 
 
7. A oferta dos lances deverá ser efetuada, por valor unitário, no momento em que for conferida a palavra 

ao licitante, na ordem decrescente dos preços. 
 
8. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 
9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do 
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de 
ordenação das propostas. 
 
10. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das 
melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam 
os preços oferecidos. 

 
11. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagadas pelo Pregoeiro, as licitantes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
12. Encerrada a etapa competitiva e perfiladas as ofertas em ordem crescente de valor, verificará o 
Pregoeiro a aceitabilidade do menor preço ofertado, comparando-o com os praticados no mercado. 
 
13. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante 
vencedora, com vistas a obter melhor preço. 
 
14. Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do disposto no item  
 

15. Frustrada a negociação, o Pregoeiro desclassificará a proposta e examinará as ofertas subseqüentes e a 
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que 
atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. 
 
16. Verificada a aceitabilidade do preço ofertado, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os 
documentos de “HABILITAÇÃO” da licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do 
atendimento das condições de habilitação fixadas no item “1” da clausula VI deste Edital. 
 
17. Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem a documentação em situação regular, conforme 
estabelecido no item “1” da clausula VI deste Edital. 
 
18. Da Sessão Pública de Pregão será lavrado ata circunstanciada, devendo esta ser assinada pelo 

Pregoeiro, equipe de apoio e pelos licitantes presentes que desejarem. 
 
VIII - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
 
1. No julgamento das propostas, serão consideradas vencedoras as de menor preço por item, desde que 
atendidas às especificações constantes deste Edital. 
2. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário. 
 
3. Não havendo recursos às decisões do Pregoeiro, o objeto deste Pregão será imediatamente adjudicado 
à(s) licitante(s) vencedora(s). 
 

IX - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  
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1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 
intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de memoriais, ficando as 
demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
 
2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de 
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do 

processo à autoridade competente para a homologação.  
 
3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 
informado à autoridade competente.  
 
4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.  
 
5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
 
X - DAS PENALIDADES 

 
1. Em conformidade com o art. 7º da Lei nº. 10.520/2002, ocorrendo atraso injustificado na entrega do 
objeto licitado, a licitante vencedora ficará sujeita, a partir do descumprimento da obrigação, à aplicação de 
multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia, incidente sobre o valor total do objeto contratado, no 
período que perdurar o atraso; sendo também facultada a Prefeitura Municipal de Chavantes a rescisão 
unilateral da avença, com as devidas cominações legais, após o 10º (décimo) dia de atraso.   
 
2. Pela inexecução do objeto desta licitação, a Prefeitura Municipal de Chavantes poderá garantida a 
prévia defesa, aplicar ao licitante vencedor as seguintes sanções: 
 
a) Advertência; 

 
b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto da licitação, recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corrida, uma vez comunicada oficialmente. 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; sem prejuízo das multas previstas, e nas demais 
cominações legais.  
 
3. Ficará, ainda, impedido de licitar e contratar com Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital, e nas demais cominações legais, garantido o direito prévio da 
citação e da ampla defesa, o Licitante que: 
 

a) recusar-se, injustificadamente, a assinar o contrato ou retirar a nota de empenho, uma vez convocado 
dentro do prazo de validade da sua proposta; 
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c) ensejar o retardamento da execução do objeto desta Licitação; 
d) não mantiver a proposta, injustificadamente; 
e) comportar-se de modo inidôneo; 
f) cometer fraude fiscal; 
g) falhar ou fraudar na execução do objeto deste Edital. 
 
4. A sanção prevista na alínea “b” do item 2 poderá ser aplicada cumulativamente com a prevista na alínea 
“c” daquele dispositivo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis. 

 
XI - DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA 
 
1. O objeto desta licitação deverá ser entregue em uma única parcela, dentro do prazo estabelecido na 
proposta comercial apresentada, o qual, não poderá ser superior a 30 (trinta) dias contados da data 
de recebimento da “Autorização de Compras” ou “Nota de Empenho”, em conformidade com as 
condições estabelecidas neste edital, e na proposta comercial apresentada.  
 
2. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no almoxarifado da sede da Prefeitura Municipal de 
Chavantes – SP, sito na Rua Dr. Altino Arantes, nº. 464, Chavantes/SP, correndo por conta da Contratada 
as despesas de frete, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do 

fornecimento do objeto.  
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XII - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
1. O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente no local e endereço indicados no item 2 da 
clausula XI anterior.  
 
2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  
 

a) se disser respeito à especificação técnicas, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição 
ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 
da Administração, no prazo máximo de 10(dez) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantido o 
preço inicialmente contratado;  
 
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado.  
 

3. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente após o recebimento provisório, uma vez verificado o 
atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento 
Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.  
 
XIII - DA FORMA DE PAGAMENTO  
 
1. O pagamento (s) ao(s) vencedor(es) será(ão) efetuado(s) na Tesouraria Municipal ou através de depósito 
em conta banca ria, dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da  data de 
Recebimento Definitivo do objeto que alude o item 4 da clausula XII deste instrumento. 
   
2. - Eventuais prazos e pagamentos expressos de forma adversas do previsto neste Edital serão tidos como 

nulos, não surtindo qualquer efeito e não invalidando os demais termos da proposta, prevalecendo neste 
caso, o estabelecido neste Edital, com o que concordam os licitantes pela simples participação. 
 
3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento 
ocorrerá em 05 (cinco) dias após a data de sua apresentação válida.    
 
XIV - DA CONTRATAÇÃO  
 
1.A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de contrato, cuja 
minuta integra este Edital como Anexo VII; 

  
2.A adjudicatária deverá assinar o instrumento de contrato no prazo de cinco dias úteis contados da data de 

sua convocação, podendo esse prazo ser prorrogado uma vez por igual período a critério desta Prefeitura, 
sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
 
3.A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas nesta licitação, 
apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.    
 
XV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  
 
1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Chavantes pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer atos 
previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.  

 
2. A sanção de que trata o item anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas no item X, 
garantido o exercício de prévia e ampla defesa. 
 
XVI - DA DOTAÇÃO 
1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta das dotações próprias do orçamento 
ou de crédito especial, suplementados, se necessário, ou ainda, pelos repasses efetuados pelo Governo 
Federal ou Estadual, especialmente pela(s) dotação(ões): 
 

NÚMERO 
DA FICHA 

SUBUNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

FUNCIONAL 
PROGRAMATICA 

FONTE DE 
RECURSO 

SALDOS 
ORÇAMENTÁRIOS 
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265 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0010.2.024 01 R$ 153.996,67 

 
XVII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

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

2.  A ausência ou a não permanência na sessão ou o abandono do representante credenciado antes do 

encerramento da sessão, bem como a falta de assinatura da ata, pressupõe total e irrestrita concordância 

sobre todos os atos práticos durante a sessão, ressaltando ainda que, a falta de manifestação imediata e 

motivada, reduzida a termo no momento oportuno, ou seja, no ato da lavratura da ata, implica na 

“decadência do direito de recurso”.  
 
3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 
4. O desatendimento a exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde 
que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a 
realização da sessão publica de Pregão.  
  

5. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão 
rubricados pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelos licitantes presentes que desejarem.  
 
6. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para 
retirada na sala do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Chavantes, sito à rua Dr. Altino Arantes, 
464, após a celebração do contrato e/ou retirada do documento equivalente, por 15 (quinze) dias.  
 
7. A Prefeitura Municipal de Chavantes reserva-se o direito de rejeitar todas as propostas apresentadas, 
bem como de tornar nula a presente licitação, sem que isso decorra quaisquer direitos aos proponentes, de 
reclamação ou indenização. 
 

8. A Prefeitura Municipal de Chavantes, reserva-se ainda, ao direito de adquirir apenas parte das 
mercadorias  licitadas  ou  rejeitar  desde  que  haja conveniência  para seus serviços, sem que isso decorra 
quaisquer direitos aos proponentes, de reclamação ou indenização. 
 
9. Até 2 (dois) dias úteis antes à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições deste Edital.  
 
10. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 3 (três) dias úteis.  
 
11.  Acolhida à petição contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame.  
 
12. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.  

 
13. Integram o presente Edital, os seguintes anexos: 
Anexo I – Termo de Referencia;  

Anexo II – Modelo de Proposta; 

Anexo III – Modelo de Procuração de Credenciamento;  

Anexo IV - Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 

Anexo V - Modelo de declaração de regularidade para com o ministério do trabalho; 

Anexo VI - Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo; 

 
15. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o foro da Comarca da Chavantes, Estado de São Paulo.  
 
                                                                      P. M. Chavantes (SP), 13 de Junho de 2.019. 
 

 
                                    Márcio de Jesus do Rego 

                                 Prefeito Municipal 
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ANEXO I DO EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 060/2.019. 

TERMO DE REFERENCIA 
 

O1. Do Objeto:- Aquisição de 01(um) Veículo tipo furgão, com as especificações técnicas abaixo: 
=================================================================== 
 

Item Quant Unid Especificação 

1.  01 Unidade TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO 
PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Furgão tipo carga para transporte de merenda escolar com aproximadamente 
7m3 com capacidade para 01 motorista e 02 passageiros. 
Condições Gerais: 
Os veículos devem atender às seguintes condições gerais:  

a. Fabricados com características que suportem sua operação em 

zonas urbanas, em vias sem pavimentação, terrenos 
acidentados e irregulares, com a presença constante de 
buracos, alagados, lama e poeira, ou seja, sob condições 
severas de operação.  

b. Movidos a combustível Diesel, conforme diretrizes 
estabelecidas.  

c. Estarem em conformidade com a Resolução Conama n.º 
315/2002 e suas atualizações, que dispõe sobre o Proconve, 

em especial aos valores limites de emissão estabelecidos para 
a Fase P-7 (EURO V) para veículos acima de 3.856kg e L-6. 

Chassi plataforma 
A plataforma deve ser constituída por de forma a atender todas as legislações e 
situações de impacto, bem como normas vigentes para atender com qualidade 
a operação.  
A distância compreendida entre o centro do eixo direcional e o limite frontal do 
veículo (balanço dianteiro) não deve ser superior a 1.600mm. 
A plataforma deve permitir ângulos mínimos: 15º de ângulo de entrada; 0º 
tolerância AE; 10º de ângulo de saída e -1º de tolerância AS. 
Trem de força: 

O motor deve ser dotado de gerenciamento eletrônico de injeção, estar 
preferencialmente posicionado na parte dianteira do chassi/plataforma, e 
possuir protetor metálico de cárter, com resistência compatível para garantir a 
integridade do motor quanto aos possíveis impactos, e com orifícios para 
minimizar o acúmulo de resíduos.  
O motor deve possuir potências e torques mínimos, conforme valores da tabela 
abaixo, sendo admitida tolerância de 5%. Potência mínima: 94 Kw. Potência 
máxima: 310 Nm 
As medições da potência e do torque devem estar em conformidade com as 
determinações da norma ABNT NBR ISO 1585 e suas atualizações.  
Deve ser equipado com dispositivo de bloqueio de ignição com marcha 
engatada.  

Deve ser equipado com dispositivo limitador de velocidade máxima ajustado 
para 70km/h.  
O veículo pode estar equipado com transmissão manual, automática ou 
automatizada. No veículo equipado com transmissão manual, a força aplicada 
pelo condutor sobre o pedal de embreagem, na operação de acionamento, não 
pode ser maior que 17 kgf. A embreagem deve ter acionamento hidráulico ou 
tecnologia similar.  
O eixo traseiro motriz deve ter rodados duplos e ser equipado com diferencial. 
Para os modelos e classificações furgão, admite-se rodado simples na traseira, 
desde que tecnicamente justificados. 
O eixo motriz de todas as classificações deve estar equipado com dispositivo de 

bloqueio, para facilitar saída de atoleiros, buracos, rampas com pavimentação 
precária, dentre outros, exceto para a classificação 08 por se tratar de 
aplicação exclusivamente urbana.  
Caso o dispositivo de bloqueio necessite da interferência do motorista para 
atuação, deverá ficar evidenciado no painel de controle o comando do 
dispositivo de bloqueio.  
Sistema de direção: 
O sistema de direção deve possuir assistência hidráulica, elétrica ou outro 
dispositivo que permita a redução dos esforços de esterçamento, com limitação 
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no final de seu curso.  
Sistema de suspensão e rodagem: 
Deve ser equipado com 02 (dois) eixos, sendo um direcional e outro trativo. 

Para a classificação 09 ambos os eixos deverão ser trativos.  

Pode possuir suspensão metálica, mista ou pneumática na dianteira e traseira 
na classificação furgão, não sendo necessário possuir o mesmo tipo de 
suspensão em ambos os eixos, com altura e resistência adequadas para 

operação.   
Para a classificação 08 a suspensão dianteira e/ou traseira deverá ser 
pneumática, que deverá garantir plena acessibilidade e padrões de conforto no 
embarque e desembarque, com altura e resistência adequadas para operação. 
A suspensão pneumática deve permitir a movimentação vertical de, no mínimo, 
60 mm, para embarque e desembarque dos estudantes. Deve possuir um 
sistema de segurança que somente permita o acionamento do sistema de 
movimentação vertical, com o veículo parado. 
Deve ser equipado com 07 (sete) rodas estampadas em aço, sendo 01 (uma) 
sobressalente (estepe), conforme tabela abaixo, preferencialmente de 
fabricação nacional, e com a certificação compulsória do Inmetro.  
Para os veículos dessa classificação, que possuam rodado simples na traseira, 

admite-se estar equipados com 05(cinco) rodas estampadas de aço, sendo 
01(uma) sobressalente (estepe), conforme tabela abaixo, preferencialmente de 
fabricação nacional, e com a certificação compulsória do Inmetro. Largura do 
aro de montagem (bitola), (pol) mínimo de 5 e de diâmetro do aro (pol) 
mínimo de 16. 
As rodas devem ser pintadas na cor alumínio.  
As rodas dianteiras deverão ser equipadas com protetor de roda que permita a 
preservação dos parafusos de fixação.  
Todos os pneus devem ser de uso misto (MS, M+S ou M&S), radiais, 
adequados a trajetos de curtas e médias distâncias em estradas de terra e de 
asfalto, com exposição a condições severas de operação tais como: pedras, 

buracos, lama, irregularidades e má conservação, de fabricação corrente 
nacional, e com a certificação compulsória do Inmetro. Admite-se pneus radiais 
convencionais sem câmara para os veículos das classificações 01, 02, 03, e 04 
com diâmetro de aros inferiores a 17 polegadas, desde que o pneu esteja apto 
a trafegar em condições de terra e asfalto, de fabricação corrente nacional, e 
com a certificação compulsória do Inmetro.  
Devem ser equipados com pneus direcionais no eixo dianteiro e trativos no eixo 
traseiro para as todas as classificações, salvo casos onde seja possível a 
aplicação mista, sem prejuízo da operação e eficiência, em que poderá utilizar 
esta aplicação em todos os eixos. 
Os veículos dessa classificação devem ser equipados preferencialmente com 
rodas de aro 16 x 5 ou opcionalmente 16 x 6, para emprego de pneus sem 

câmara. Especificações mínimas dos pneus: 195/75 R16 ou 205/75 R16 ou 
225/65 ou 225/75 R16. Aplicação e quantidade mínima: eixo direcional de 03 e 
eixo trativo de 04. Para esse tipo de veículo, que possuam rodado simples na 
traseira, admite-se a quantidade de 03(três) pneus no eixo dianteiro somados 
a mais 02(dois) do eixo traseiro. 
Elétrico: 
Deve haver um painel de proteção contra sobrecarga (fusíveis e relés), 
instalado em local protegido contra impactos e penetração de água e poeira, 
porém com fácil acesso à manutenção.  
Deve estar equipado com chave geral na central elétrica, porém, quando do 
seu acionamento, não devem ser desativadas as funções do registrador 
eletrônico instantâneo inalterável de velocidade e tempo (cronotacógrafo 

eletrônico), de emergência e dos sistemas com memória alimentada (Encarte 
“Equipamento de Controle Operacional” deste Projeto Básico). Todos os demais 
circuitos devem permanecer desligados. As luzes dos interruptores e do painel 
de controles também devem manter-se apagadas.  
Deve estar equipado com alternador de corrente com capacidade igual ou 
superior a 80Ah.  
A(s) bateria(s) deve(m) estar acondicionada(s) em local que permita fácil 
acesso à manutenção em situações de emergência e estarem dimensionadas 
para a carga exigida pelo veículo e todos os componentes embarcados.  
Devem ser instalados sensores de aproximação no para-choque traseiro 
(sensor de estacionamento), garantindo cobertura de toda a área traseira do 

veículo, inclusive das laterais (cantos esquerdo e direito), com ação a partir do 
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engate da marcha a ré. Deve ser instalado no mínimo um equipamento do tipo 
câmera-monitor para visualização indireta da região traseira do veículo pelo 
condutor, conforme requisitos estabelecidos pelo Contran. O equipamento do 
tipo câmera-monitor deve ter ação simultânea e obrigatória, aos sensores de 
aproximação, a partir do engate da marcha a ré. Para o atendimento dos 

campos de visão frontal e laterais do veículo, devem ser utilizados dispositivos 
que atendam aos requisitos definidos pelo Contran. Sistema de freios: 

Deve ser equipado com freio de serviço pneumático e/ou hidráulico, com 
regulagem automática do sistema de freio.  

O freio de estacionamento deve ter acionamento pneumático ou mecânico.  

Devem ser atendidos os critérios definidos nas normas ABNT NBR: 10966, 

10967, 10968, 10969 e 10970, e suas atualizações, para o método de ensaio e 
os requisitos mínimos para avaliação dos sistemas de freios.  
O veículo deve possuir o sistema antitravamento de rodas (ABS) em todas as 
rodas. 
Raios de giro: 
Os valores dos raios de giro dos veículos devem ser de acordo com cada 
fabricante, seguindo a legislação vigente das referências dispostas em normas 
técnicas e dispositivos legais. 
 
Sistema de combustível 
O tanque de combustível e a tubulação para abastecimento não podem estar 
localizados no interior do veículo, compartimento do motor ou compartimento 

destinado ao condutor.  A montagem do sistema de combustível deve projetar 
vazamentos para o solo e evitar contato com o sistema de exaustão, bem como 
deverá possuir sistema de corte no fornecimento de combustível em caso de 
colisão conforme legislação vigente. 

Proteção contra riscos de incêndio: 

Devem ser tomadas as devidas precauções, por meio de uma disposição 
adequada do compartimento do motor ou por orifícios de drenagem, para evitar 
o acúmulo de combustível, óleo lubrificante ou qualquer outra substância 
combustível em qualquer parte do compartimento do motor.  
Não podem ser utilizados no compartimento do motor quaisquer materiais de 
isolamento acústico propagadores de chamas.  

Nenhum tipo de combustível (por exemplo, óleo diesel, gasolina, etanol, dentre 
outros) deve estar localizado dentro de um raio de 100 mm do sistema de 
exaustão do motor, a menos que devidamente protegido por material isolante.  

Extintor de incêndio: 
O veículo deve estar equipado com extintor de incêndio, localizado em posição 
acessível ao condutor.  
A capacidade extintora deve estar em conformidade com a regulamentação 
estabelecida pelo Contran.  
Conexão para reboque: 
Deve ser instalada uma conexão para reboque na parte dianteira e outra na 
parte traseira do veículo. As conexões devem suportar operação de reboque do 
veículo com carga máxima, em rampas pavimentadas que possuam até 6 % de 
inclinação.  
Para maior segurança nas operações de reboque, o veículo equipado com freio 
pneumático deve possuir na parte dianteira, em lugar de fácil acesso e com 

indicação clara, uma tomada para receber ar comprimido.  
Carroceria – gabinete externo: 
A tampa do bocal do tanque de combustível deve ficar protegida de poeira e 
lama, interligando a carroçaria ao tanque de combustível, e deve possuir dreno. 
Esta proteção não deve interferir na operação de abertura e fechamento do 
bocal.  
Todas as partes estruturais devem receber tratamento anti-corrosivo e anti-
ruído.  
Deve ser equipado com para-barro atrás das rodas dianteiras e traseiras. 
Comprimento total: 
O comprimento total dos veículos deve estar em conformidade com os valores 

estabelecidos na tabela abaixo (tolerância de +5%). Comprimento da 
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carroceria em mm: menor ou igual a 6.000. 
O comprimento total do veículo é a distância entre dois planos verticais 
perpendiculares ao plano longitudinal médio do veículo que tangenciam as 
linhas de para-choque na dianteira e na traseira. Quaisquer partes que se 
projetem da dianteira ou traseira do veículo (engate para reboque, batentes de 

para-choque, tubulação ou bocal de saída do sistema de exaustão do motor e 
respectiva proteção, além dos dispositivos para visão indireta) não estão 
contidas entre estes dois planos. A medida dimensional do balanço traseiro do 
veículo deve ser de, no máximo, 71% da medida dimensional do entre-eixos, 
sem prejuízo ao atendimento das legislações específicas aplicadas a cada tipo 
de veículo.  

Largura interna: 

Tolerância de +/-50mm. Largura mínima de 1.600 mm maior ou igual 

Largura externa: 

A largura externa máxima deve ser de 2 600 mm, sendo compreendida pela 
distância entre dois planos paralelos ao plano longitudinal médio e que 
tangenciam o veículo em ambos os lados deste plano.  

Na determinação da largura estão incluídas todas as partes do veículo, inclusive 
qualquer projeção lateral (cubos das rodas, bocal da tubulação de escape, 
maçanetas das portas, para-choques, perfis, frisos laterais e aros de rodas).  
Estão excluídos os espelhos retrovisores externos, dispositivos para visão 
indireta, luzes de sinalização, sistema de pressão dos pneus, para-lamas 
flexíveis e degrau auxiliar (estribo) aplicado no veículo de categoria M2.  
Altura externa: 
A altura externa máxima dos veículos entre o plano de apoio e um plano 
horizontal tangente à sua parte mais alta deve ser de 3.800mm, considerando 
todas as partes. 
Para-choque: 

Deve ser equipado, em cada extremidade, com pára-choque do tipo 
envolvente, devidamente reforçado na parte interna para absorver impactos, 
com extremidades encurvadas ou anguladas, com as faces inferiores 
coincidentes com as faces inferiores das saias das carroçarias.  
A altura máxima dos pára-choques deve ser obtida entre o plano da face 
inferior, entre seu ponto central e o pavimento, estando o veículo com sua 
massa em ordem de marcha, conforme disposto na norma ABNT NBR ISO 1176 
e suas atualizações.  
No veículo com altura de para-choque traseiro superior a 550 mm, deve ser 
instalado o dispositivo de proteção anti-intrusão traseira (DPAT), conforme 
requisitos descritos pelo Contran. Altura da saia: 350 mm maior ou igual. 
Sistema de iluminação externa e sinalização: 

Os sistemas de iluminação externa e de sinalização devem atender à 
regulamentação do Contran.  
As lanternas delimitadoras, aplicadas no teto do veículo na parte dianteira 
(luzes na cor branca ou âmbar) e na parte traseira (luzes na cor vermelha), 
devem ser ativadas em conjunto com o acionamento das lanternas de posição.  
O veículo deve possuir a terceira lanterna de freio (brake light) em 
conformidade com os requisitos funcionais estabelecidos pelo Contran.  Esta 
lanterna deve ser combinada com as lanternas de freio, não devendo ser 
agrupada, combinada ou reciprocamente incorporada com qualquer outra 
lanterna, só podendo ser ativada quando da aplicação do freio de serviço.  
O veículo deve dispor de dispositivos refletivos nas laterais e parte traseira, 
conforme requisitos estabelecidos pelo Contran.  

Deve ser provido de lanterna de marcha-a-ré adicional instalada na traseira. A 
intensidade de luz emitida pela lanterna de marcha-a-ré deve ser de, no 
máximo, 900 (novecentas) candelas em direção abaixo do plano horizontal. O 
seu acionamento deverá ser conjugado com as demais lanternas de marcha-à-
ré.  
Para efeitos de segurança na utilização de marcha a ré, deve ser incorporado 
um sinal de alerta com pressão sonora de 90 dB (A), sendo admitida a 
tolerância de + 3 dB (A), associado ao engate da marcha a ré, com frequência 
entre 500 Hz e 3 000 Hz.  
A medição deve ocorrer a 1 000 mm da fonte em qualquer direção, junto à 
parte traseira externa do veículo e com o motor do veículo desligado.  
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É admitida a utilização de dispositivo atenuador noturno com redução de até 15 
dB (A), mediante conjugação com as luzes de posição do veículo.  
Deve possuir, em cada lado da carroçaria, em distâncias aproximadamente 
iguais, lanternas na cor âmbar, agrupadas a retrorrefletores, conforme previsto 
nas Resoluções Contran n.° 680/1987, 692/1988 e 227/2007, e suas 

atualizações.  
Comunicação visual e tátil: 
A cor externa dos veículos de classificação 01 e 02 deve ser branco referência 
da cor: N 9,5 - Tabela de Cartelas Munsell ou original da montadora), pintada 
em sistema poliuretano bi componente, com espessura da camada seca entre 
50 e 60μm, ou colagem de adesivo em película vinílica na cor equivalente.  
Painel traseiro: 
O painel traseiro deve ser totalmente fechado, sem área envidraçada. 
Excepcionalmente para veículos para transporte de merenda escolar, admite-se 
janelas de vidro fixas nas portas traseiras, desde que original da montadora e 
tecnicamente justificados. 
Deve existir local apropriado em compartimento com acesso externo para a 

guarda da roda sobressalente. Deve existir local apropriado interno para a 
guarda dos equipamentos necessários à substituição da roda sobressalente, 
(macaco hidráulico e chave de roda), triângulo e dispositivo para rebocador 
caso aplicável. 
A guarda e a retirada da roda sobressalente deverão ser executadas através da 
utilização de um dispositivo embarcado que possibilite a realização dessas 
operações por apenas 01 (uma) única pessoa.  
Porta de serviço e degraus: 
Deve haver uma porta lateral deslizante de serviços, proporcionando acesso ao 
compartimento de carga com um vão livre de no mínimo 1 metro de largura 
por 1 metro de altura. 

Deve haver portas posicionadas na traseira do compartimento de carga, do tipo 
pivotada, para acesso ao compartimento de carga com uma abertura de no 
mínimo 180 graus. 
Gabinete interno: 
A poltrona do condutor deve ser individual, anatômica, regulável nos sentidos 
longitudinal e vertical.  
O projeto da poltrona do condutor deve considerar as prescrições da poltrona e 
sua ancoragem definidas pelo Contran. 
Deve ser instalado cinto de segurança de três pontos com mecanismo retrátil. 
O cinto de segurança de três pontos deve ter altura ajustável, sem causar 
incômodo nem desconforto ao condutor, considerando inclusive, quando for o 
caso, as oscilações decorrentes do sistema de amortecimento da poltrona.  

As prescrições referentes à instalação do cinto de segurança devem estar em 
conformidade com as regulamentações específicas do Contran.  
É exigida a instalação de bolsa de ar para proteção de impactos (air bag) para 
o motorista e demais requisitos conforme resoluções Contran.  
Deve ser instalado um protetor frontal contra os raios solares (quebra-sol), 
tanto no lado do motorista, quanto no lado do auxiliar. 
Deve ser instaladas travas com acionamento elétrico nas portas, acionamento 
elétrico nos vidros do motorista e auxiliar e retrovisores com acionamento 
elétrico e luzes de indicação de direção (setas) integradas ao mesmo.  
O posto de comando deve ser projetado para minimizar os reflexos 
provenientes da iluminação interna no para-brisa. 
O posto de comando deve possuir espaço aberto ou fechado para acomodação 

de pertences do condutor, com capacidade mínima de 8 (oito) litros. 
O posto do motorista e auxiliar deve possuir sistema de ar condicionado, 
isolado do salão de cargas. 
Deve haver no mínimo um ventilador elétrico com velocidades e capacidade de 
vazão suficiente para desembaçamento do para brisa, principalmente no campo 
de visão principal do condutor. 
A localização, identificação e iluminação dos controles indicadores e lâmpadas-
piloto devem estar de acordo com a resolução específica do Contran.  
O veículo deve conter sistema de sonorização com no mínimo rádio AM/FM 
Todos os vidros utilizados no para-brisa e em janelas devem ser de segurança, 
atendendo aos requisitos estabelecidos pelo Contran.  

Sistema de iluminação interna: 
O sistema de iluminação do salão de cargas e da região da respectiva porta de 
acesso deve propiciar níveis adequados de iluminação que facilitem a carga e 



                       PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES 

             Secretaria Municipal de Administração 
           Diretoria de Serviços de Compras e Licitação 

                                                                                                   CHAVANTES-SP 

          E-Mail: licitacao@chavantes.sp.gov.br                 Home Page: www.chavantes.sp.gov.br 

 

 
Rua Dr. Altino Arantes, 464 – Fone (014) 3342.9200 Fax (014) 3342.1027 -  CEP 18.970.000 

 

descarga e a movimentação interna.  
A iluminação interna do salão e carga pode estar conjugada com a abertura e 
fechamento da(s) porta(s) de serviço.  
No posto de comando, deve ser instalado um interruptor para acionamento das 
luzes do salão de carga e no posto de comando.  

Deve ser instalada no mínimo 01 (uma) luminária no teto do compartimento de 
carga e no mínimo 01 (uma) luminária no posto de comando. 
Compartimento de carga: 

O compartimento interno de carga deve possuir um dimensional mínimo de 7 

(sete) metros cúbicos, sendo este refrigerado e isolado do posto do motorista 
por parede divisória. 
Não serão aceitas janelas no compartimento de cargas, sendo permitidas 
apenas janelas de vidro fixas nas portas traseiras, desde que original da 
montadora, e estas estarem isoladas do meio externo com o mesmo 
revestimento interno das laterais do veículo.  
O isolamento térmico do salão para transporte de carga da classificação 02 
deve ser realizado por meio de material isolante do tipo placas de espuma 
rígida “poliuretano” (PU) ou material equivalente com densidade mínima de 36 
kg/m³, com espessura mínima de 50 mm; 
A fixação das placas de isolamento deve ser através de adesivo a base de PU 
ou equivalente evitando assim a necessidade de lixamento interno da lataria, 

conservando as características originais do veículo.  
O revestimento sobre o isolamento térmico deverá ser placas lisas de fibra de 
vidro, ou equivalente com no mínimo de 2mm (dois milímetro) de espessura 
com acabamento em Gel Coat (resina de elevada resistência a impactos e a 
intemperismos) na cor branca.  
O assoalho deve ser em chapa de compensado naval ou equivalente de no 
mínimo 15 mm de espessura revestido por placas lisas de fibra de vidro, ou 
equivalente com no mínimo de 2mm (dois milímetros) de espessura, e com 
acabamento em Gel Coat (resina de elevada resistência a impactos e a 
intemperismos) na cor branca. A parede divisória protegendo e dividindo o 
compartimento de carga com isolamento térmico igual ao revestimento  

Na utilização de processo de junção dos painéis de isolamento térmico através 
de laminação com manta de fibra de vidro com resina de poliéster, garantir no 
mínimo 02 (duas) camadas para maior resistência, evitando deslocamentos e 
infiltrações e com acabamento calafetado em adesivo a base de poliuretano ou 
similar na cor branca. 
Na utilização de madeira, compensado naval ou equivalente como contrapiso, 
deve haver tratamento específico para evitar apodrecimento, ação de fungos, 
dentre outros. Todas as partes estruturais do piso, incluindo a parte interna da 
saia da carroceria, quando construídas com materiais sujeitos à corrosão, 
devem receber tratamentos anticorrosivo. As tampas de inspeção 
eventualmente existentes no piso do veículo devem estar montadas e fixadas 
de modo a não poderem ser deslocadas ou abertas sem a utilização de 

ferramentas ou chaves.  
Os dispositivos para abertura das tampas de inspeção ou de acabamento do 
piso (por exemplo, perfis e sinalizadores), seus elementos para fixação e 
acabamentos (por exemplo, parafusos e rebites) em conjunto, não podem 
possuir cantos vivos e nem exceder a altura de 6,5 mm.  
Não pode ser instalado qualquer acessório ou equipamento sobre as tampas 
que venha a se constituir em dificuldade na realização de inspeção ou 
manutenção nos agregados mecânicos.  
Os materiais utilizados para revestimento interno devem possuir características 
de retardamento à propagação de fogo, conforme requisitos estabelecidos pelo 
Contran.  

Necessária a instalação de no mínimo 01 (um) dreno para escoamento de água 
no processo de lavagem e higienização do veículo, posicionado de forma a 
evitar o acumulo de líquidos no compartimento de carga; 
A refrigeração interna do veículo deverá obedecer a Resolução CNNPA nº 35 (e 
demais correlatas) e obedecer aos padrões indicados pela ANVISA para 
transporte de alimentos congelados/e ou rapidamente congelados.   
Posto de comando: 
A poltrona do condutor deve ser individual, anatômica, regulável nos sentidos 
longitudinal e vertical. 
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A Contratada deverá prestar serviços de socorro e assistência técnica durante o período de garantia, em 
todo o Estado de São Paulo, através de rede de concessionárias, oficinas técnicas autorizadas ou, ainda, 
unidades móveis, sendo que, nesta última hipótese, o atendimento deverá ser prestado no prazo máximo de 
três dias úteis.  
 
É obrigatória a apresentação de catálogos técnicos dos produtos ofertados, contendo as características dos 
produtos ofertados, contendo as características dos veículos, prazo de garantia, quilometragem para as 

devidas revisões, bem como relação de todas as cidades do estado de São Paulo, atendidas por 
concessionárias, oficinas técnicas  autorizadas, ou, ainda, unidades móveis. 

 
ANEXO II DO EDITAL 

 
 

PROPOSTA DE PREÇOS PARA O PREGÃO Nº. 060/2.019 (MODELO) 
 
 
Empresa (razão social): 
CNPJ: 
Endereço: 

Fone/Fax/E-mail (se houver): 
 

ITEM QTDE UND. DESCRIÇÃO DO VEÍCULO 
Valor 

Unitário 
Valor      
Total 

1 01 Und.  

“Especificação Técnica do Veículo 

Ofertado, em conformidade com o 

estabelecido no Anexo I” 

 

  

 
Validade da proposta: (no mínimo 30 – trinta - dias).   
 
Prazo de entrega do veículo: (no máximo 30 – trinta – dias). 
 
Prazo de Garantia: (no mínimo 12 – doze – meses) a contar do recebimento definitivo do veículo, sem limite 

de quilometragem. 
 
Nome do Banco:                  Código do Banco:  
Nome da Agência:                Código da Agência: 
Número da Conta-Corrente:  
 
Nota: necessário caso a opção seja pelo pagamento através de ordem de pagamento bancaria. 
 
Valor Global da proposta (em algarismos e por extenso): R$ ______ (______________________). 
 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA 

Declaramos que foram fornecidos pela Prefeitura Municipal de Chavantes todas as informações e elementos 

por nós solicitados para o cumprimento das obrigações do objeto licitado. Declaramos, outrossim, que 

possuímos pleno conhecimento de todas as clausulas e condições estabelecidas no Edital – Pregão 

Nº.060/2.019, bem como seus respectivos anexos e que o veículo ofertado está atende todas as 

características técnicas estabelecidas no Termo de Referencia que compõe o anexo I. 

 
________, ___ de ________ de 2019.  

 
 

 
_____________________________________ 

Diretor ou Representante Legal 
 
 
 
Obs.: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO III 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº.  060/2.019. 

 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 
 
 
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede ...(endereço 

completo) ...., inscrita no CNPJ/MF sob nº ........................, representada neste ato por seu(s) 

(qualificação) do(s) outorgante(s), Sr(a). ......................, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 

.................. e do CPF nº ......................, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) 

Sr(a).  ........................, portador da Cédula de Identidade RG nº ...................... e do CPF nº 

............................, a quem confere(imos) amplos poderes  para representar a  (Razão Social da Empresa) 

perante Prefeitura Municipal de Chavantes, no que se referir ao PREGÃO PRESENCIAL Nº.   060/2.019 

com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar 

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA 

DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO em nome do Outorgante, formular verbalmente lances ou 

ofertar na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertar na(s) etapa(s) de 

lance(s), negociar a redução e preços, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo 

ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso 

administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos esclarecimento solicitados pela 

PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 

 

............................, ....... de .......................... de 2.019. 

 

 

Assinatura 

 
 

Nota:- 

 Este documento deverá conter assinatura devidamente reconhecida por cartório competente 

(firma reconhecida em cartório) ou ser apresentado acompanhado do documento que 

comprove os poderes do mandante para a outorga, tais como: registro comercial/contrato 

social/estatuto, ou outro documento equivalente, conforme indicados na alínea "a" do 

subitem 2.1 do clausula III do Edital.  
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ANEXO IV 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

“DECLARAÇÃO” 
 

 
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES 
A/C – Comissão Municipal de Licitação 
 
 
 
Ref.:- Pregão Presencial nº.  060/2.019. 
 
 

 
 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ...... (endereço completo) 
....., inscrita no CNPJ sob nº ................, neste ato representada pelo 
seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições 
legais, vem: 
 
 
 
Pela presente, declarar, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº 10.520 de 

17 de Julho de 2.002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL 

Nº.  060/2.019, cujo objeto é Aquisição de 01(um) Veículo tipo furgão para atendimento ao transporte da 

merenda escolar, em atendimento a secretaria municipal de educação, com a apresentação de todos os 

documentos estabelecidos no Edital. 

 
 
Por ser verdade assina o presente. 
 
 
 

.........................., ........ de .......................... de 2.019. 
 
 
 
 
______________________________ 
Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
Nº do documento de identidade (RG) 
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ANEXO V 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 
 

“DECLARAÇÃO” 
 
 
Á 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES 
A/C - Comissão Municipal de Licitação 
 
 
Ref.:- Pregão nº. 060/2.019. 
 
 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ...... (endereço 

completo)....., inscrita no CNPJ sob nº ................, neste ato 
representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de 
suas atribuições legais, vem: 

 
 
 

DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, 
sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se defere à 
observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, e, para fins do disposto no 
inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 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 ( ). 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 

Por ser verdade assina o presente. 
 
 
 

______________, ____ de ___________ de 2.019. 
 
 
 
 

______________________________ 
Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
Nº do documento de identidade (RG) 
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ANEXO VI 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 

“DECLARAÇÃO” 

 
 
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES 
A/C – Comissão Municipal de Licitação 
 
 
Ref.:- Pregão Presencial nº.  060/2.019. 
 
 
 
 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ...... (endereço 
completo)....., inscrita no CNPJ sob nº ................, neste ato 
representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de 
suas atribuições legais, vem: 
 
 
 
 
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, 

sob as penas da lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi 

declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa 

de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 

 
 
Por ser verdade assina o presente. 
 
 
 
.........................., ........ de .......................... de 2.019. 
 
 

 
 
______________________________ 
Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
Nº do documento de identidade (RG) 
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ANEXO VII 
 

TERMO DE CONTRATO - MINUTA 
 

AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO 

FURGÃO PARA ATENDIMENTO DO 

TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, EM 

ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES E A 

EMPRESA _________________________. 

Contrato Administrativo nº. ___/2.019.  
 
  Por este instrumento de Contrato Administrativo, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CHAVANTES, inscrita no CNPJ/MF, sob nº 44.563.575/0001/98, com sede à Rua Altino Arantes, nº 464, 
na cidade de Chavantes, Estado de São Paulo, neste ato representado pela Prefeito Municipal, Sr. Marcio de 
Jesus do Rego, brasileiro, casado, portador  de Cédula de Identidade (RG) nº.                 (SSP-SP) e do 
CPF/MF. sob nº.              , residente e domiciliado nesta cidade de Chavantes, Estado de  São Paulo,  
doravante  denominado  simplesmente  de  CONTRATANTE  e de outro lado a empresa 
_________________, inscrita no CNPJ/MF, sob nº. ________________ e Inscrição Estadual nº. 

________________, com sede à __________________, nº. ____ , na cidade de ________________, 
Estado de _____________, neste ato representada pelo(a) Sr(a). _________________, _____________, 
___________, ____________, portador da Cédula de Identidade (RG) nº. _____________ (SSP/__) e do 
CPF nº. ____________, residente e domiciliado à _____________________, nº ____, na cidade de 
__________, Estado de ____________, doravante denominado simplesmente de CONTRATADO, firma o 
presente Contrato, com fundamento no Processo de Licitação, pela modalidade Pregão (Presencial), 
registrado sob nº. 060/2019, o qual, fica fazendo parte integrante deste, e é regido pela Lei Federal nº 
10.520, de 17 de Julho de 2.002, Decreto Municipal nº 2.250 de 16 de Novembro de 2.006, e aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 
1.993 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as cláusulas e condições seguintes;  
 

1.0 - DO OBJETO 
 
1.1 - A presente licitação tem como objeto é a Aquisição de 01(um) Veículo tipo furgão para atendimento do 
transporte da merenda escolar, em atendimento da Secretaria Municipal de Educação, e especificações que 
integram os Termos de Referencia (Anexo I) deste Edital. 
 
2.0 – DOCUMENTOS INTEGRANTES: 
 
2.1 – Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da entrega dos produtos, bem assim para 
definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas integram este Contrato, como se 
nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 
 

Edital – PREGÃO (Presencial) nº.  060/2019, e seus anexos;  
Ata de Sessão Pública de processamento do Pregão; e 
Proposta comercial da CONTRATADA. 
 
2.2 – O(s) documento(s) referido(s) no presente são considerados suficientes para em complemento a este 
Contrato, definir a sua extensão e desta forma, reger a execução do objeto contratado. 
 
3.0 - PRAZO DE VIGENCIA. 
 
3.1 - O presente contrato terá vigência a partir do dia ___ de _______ de 2.019 e vigorará por 60 
(sessenta) dias. 
 

4.0 - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
4.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL, pagará ao(a) CONTRATADO(A), em forma de pecúnia, o valor 
correspondente ao abaixo especificado:-  
4.2 - O pagamento, igualmente, será efetuado em até 15 (quinze) dias da efetiva entrega do objeto licitado 
pela contratada, para tanto, inicialmente a nota fiscal será encaminhada a Secretaria Municipal de Saúde, 
que após conferida e atestada de conformidade com os preços unitários constantes da proposta definitiva da 
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licitante vencedora, na forma prevista no Edital, endereçará a Secretaria de Finanças e Administração 
Municipal, que efetuará o pagamento em até 15 (quinze) dias, contados de seu efetivo recebimento. 

 
4.3 – Com base no(s) atestado(s) emitido(s), O CONTRATADO efetuará a emissão da correspondente 
Fatura/Nota Fiscal e encaminhará a CONTRATANTE, a qual deverá estar anexado cópia do respectivo 
atestado de recebimento. 

 

4.4 - Em hipótese alguma poderá ser efetivado pagamento antecipado ou sem a existência do 
correspondente Certificado de execução dos serviços, firmado pela(o) responsável. 
  
4.5 - AO CONTRATADO fica vedado negociar, ou efetuar a cobrança ou o desconto da(s) duplicata(s) 
emitida(s) através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão-somente, cobrança em carteira 
simples, ou seja, diretamente na CONTRATANTE. 
 
5.0 – DA ENTREGA DOS OBJETOS 
 
5.1 – O local da entrega será na sede da Prefeitura Municipal de Chavantes, Rua Dr. Altino Arantes, 464, 
Centro, Chavantes, São Paulo. 
 

5.2 – O objeto será recebido provisoriamente, mediante recibo, após vistoria completa realizada no ato da 
entrega dos veículos; 
 
5.3 – O objeto será recebido definitivamente, em até 7 (sete) dias da data do recebimento provisório, 
mediante Atestado de Recebimento. 
 
5.4 – Constatadas irregularidades no objeto, a Prefeitura Municipal de Chavantes, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis, poderá: 
 

5.4.1 – Rejeitá-lo se não corresponder às especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital, 
determinando sua substituição/correção; 

 
5.4.2 – Em caso de defeito ou desconformidade com o Memorial Descritivo, será concedido o prazo de 

10 (dez) dias úteis para regularização ou substituição. 
 
5.5 -  O prazo de garantia dos veículos é de ------------(----------------) meses contados da emissão do 
atestado de recebimento, sem limite de quilometragem, prevalecendo, quando maior que este prazo, a 
garantia dada pelo fabricante. 
 
5.6 – O recebimento definitivo não exime a CONTRATADA da responsabilidade civil pela solidez, segurança e 
funcionamento dos veículos fornecidos.  
 
6.0 - DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: - 

 
6.1 - Pela sistemática implantada através do Plano Econômico, inexiste a hipótese de atualização monetária 
ou reajustamento de preço.    
 
7.0 - DA RESCISÃO CONTRATUAL: - 
 
7.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido na Forma e nos casos previstos na Lei Federal nº 8.666/93 
e consolidações posteriores, bem como, fica assegurado à CONTRATANTE, alterá-lo ou rescindi-lo 
unilateralmente, nos casos previstos na supra Lei citada. 
 
7.2 - O CONTRATADO reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão deste Contrato. 
 

8.0 - DAS PENALIDADES. 
 
8.1 - Em conformidade com o art. 7º da Lei nº. 10.520/2002, ocorrendo atraso injustificado na execução 
do objeto licitado, o CONTRATADO ficará sujeita, a partir do descumprimento da obrigação, à aplicação de 
multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia, incidente sobre o valor total do objeto contratado, no 
período que perdurar o atraso; sendo também facultada a Prefeitura Municipal de Chavantes a rescisão 
unilateral da avença, com as devidas cominações legais, após o 10º (décimo) dia de atraso.   
 
8.2 - Pela inexecução do objeto desta licitação, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, 
aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
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b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto, recolhido no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias corrida, uma vez comunicada oficialmente. 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; sem prejuízo das multas previstas, e nas demais 
cominações legais.  
 

8.3 - A sanção prevista na alínea “b” do item 8.2 poderá ser aplicada cumulativamente com a prevista na 
alínea “c” daquele dispositivo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 
8.4 – Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos itens 
precedentes. 
 
8.5 – Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos que o CONTRATADO tiver 
direito ou cobrados judicialmente.  
 
9.0 - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS E COND. ESPECIAIS. 
 

9.1 - A presente contratação é regida pelo disposto no Código Civil Brasileiro, e, especialmente, na Lei 
Federal nº. 8.666/93 e consolidações posteriores, edital de licitação Pregão (presencial) nº.       /2017 e 
demais normas pertinentes à espécie, não implicando em vinculo empregatício entre as partes, não cabendo 
AO CONTRATADO pleitear quaisquer vantagens e ou direitos oriundos da Legislação trabalhista, 
previdenciária, social e ou fundiária, para si e nem para seus empregados e ou prepostos. 
 
9.2 – É assegurado a CONTRATANTE o direito de efetuar a retenção de todos os tributos incidentes sobre os 
serviços contratados, em conformidade com a legislação vigente.   
 
9.3 - A CONTRATANTE, além do disposto no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93, reserva para si o 
direito de, unilateralmente, alterar o(s) contrato(s), aumentá-lo(s) ou diminuí-lo(s), nos termos do artigo 

65, § se houver interesse da Administração Pública ou interesse público  da comunidade e ou das escolas, 
sem  1º da Lei 8.666/93, sem lhe efetuar qualquer tipo de pagamento, indenização, multa ou a qualquer 
título que seja. 
 
10.0 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: - 
 
10.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta de dotações próprias, do orçamento 
ou de crédito especial, suplementado, se necessários, especialmente pela dotação: 
 
NÚMERO 
DA FICHA 

SUBUNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

FUNCIONAL 
PROGRAMATICA 

FONTE DE 
RECURSO 

SALDOS 
ORÇAMENTÁRIOS 

265 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0010.2.024 01 R$ 153.996,67 

 
11.0 - VALOR GLOBAL DO CONTRATO. 
 
11.1 - As partes contratantes dão ao presente contrato o valor global de R$ ______ 
(_____________________), para todos os legais e jurídicos efeitos.  
 
12.0 - TOLERÂNCIA 
 

12.1 – Se qualquer das partes contratantes, sem benefícios da outra, permitir, mesmo por omissão, a 
inobservância no todo em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato, tal fato não poderá 
liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais 
permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 
 
13.0 – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES A LEGISLAÇÃO 
 
13.1 – As partes, em decorrência da presente contratação, estão sujeitos às normas previstas na Lei Federal 
nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pelas leis nº 8.883/94, Lei nº 9.032/95, nº 9.648/98 e Lei nº. 
9.854/99, e demais disposições legais pertinentes à espécie, não implicando em qualquer vinculo 
empregatício entre as partes, não cabendo ao CONTRATADO pleitear por quaisquer vantagens e ou direitos 
oriundos da legislação trabalhista, previdenciária, fundiária, social ou qualquer outra que seja. 

14.0 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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14.1 – Manter durante todo o prazo de vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas no respectivo procedimento 
licitatório. 

14.2 – Assegurar ao CONTRATANTE o prazo mínimo de garantia dos veículos apresentados em sua proposta 
comercial. 

14.3 – Deverão estar disponíveis serviços de assistência técnica em todo o Estado de São Paulo, através de 
oficinas técnicas autorizadas ou, ainda, unidades móveis, sendo que, nesta última hipótese, o atendimento 

deverá ser prestado no prazo máximo de 3 (três) dias úteis. 

14.4 – Manter ampla rede de assistência técnica, apresentando no momento da contratação a relação de 
redes de oficinas autorizadas no Estado, com capacidade para realizar, durante o período da garantia, a 
manutenção do veículo, devendo, caso seja necessário, enviar equipe volante até a sede da CONTRATANTE, 
onde o serviço será executado, ou conduzir o veículo até a localidade mais próxima onde o serviço poderá 
ser prestado, sendo que a responsabilidade e os custos de transporte correrão única e exclusivamente por 
conta da CONTRATADA. 

14.5 – Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transportes e taxas de 
administração, bem como despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza, despesas operacionais 
com frete, carga e descarga, resultantes da execução deste contrato, sendo que sua inadimplência, com 
relação a tais  encargos, não transfere ao CONTRATANTE o ônus pelo seu pagamento, não podendo onerar o 
presente contrato. 

14.6 – Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, correndo às suas expensas os 
ressarcimentos e indenizações devidos. 

14.7 – Apresentar certidões  expedidas pelo FGTS e INSS, com prazo de validade em vigor, demonstrando 
sua regularidade no cumprimento dos encargos estabelecidos em lei, sempre que as apresentadas vencerem 
durante a execução deste contrato e como condição para liberação do respectivo pagamento. 

15.0 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

15.1 – Assegurar a CONTRATADA o recebimento do crédito decorrente do adimplemento de suas obrigações. 

15.2 – Indicar responsável pelo recebimento do objeto, acompanhamento e fiscalização da execução 
contratual. 

16.0 - DO FORO DE ELEIÇÃO 

 
16.1 - As questões que surgirem entre as partes na execução deste contrato e que não forem dirimidas pela 
via Administrativa, serão ajuizadas no Fórum da Comarca de Chavantes, Estado de São Paulo, renunciando, 
expressamente, as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
16.2 - E por estarem certos, justos e contratados, firmam o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO em 
04 (Quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, após lido e achado conforme em 
todos os seus termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
 

 
Prefeitura Municipal de Chavantes (SP), ___ de  ___________  de  2.019. 

 

 
CONTRATANTE: ______________________________________ 
       PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES 
                     MARCIO DE JESUS DO REGO 
                                          Prefeito Municipal 
 
 
CONTRATADO(A): ___________________________________ 
         
 
TESTEMUNHAS: 
  

____________________________                            ____________________________ 
Nome:                                                                    Nome: 
RG:-                                                                       RG:   

 


