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EDITAL DE LICITAÇÃO  

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 003/2010 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2010 

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 

 

ABERTURA DO ENVELOPE Nº. 01 “DOCUMENTAÇÃO DE HABILI TAÇÃO” 

DATA:   22 de fevereiro de 2010. 

HORA:   11h00min horas 

LOCAL:   Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Francisco Badaró - MG, situada 

à Rua Araçuaí, s/n, Centro, CEP 39.644-000.  

ABERTURA DO ENVELOPE Nº. 02 “PROPOSTA” 

DATA:   Após a fase de habilitação, havendo renúncia ao prazo recursal. 

LOCAL:   Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Francisco Badaró - MG, situada 

à Rua Araçuaí, s/n, Centro, CEP 39.644-000.  

 

PREÂMBULO 

 

O MUNICÍPIO DE FRANCISCO BADARÓ - MG , pessoa jurídica de direito público interno, 

com sede nesta cidade de Francisco Badaró, à Rua Araçuaí, s/n, Centro, CEP 39.644-000, inscrito no 

CNPJ sob o nº. 18.051.524/0001-77, por intermédio de sua prefeitura municipal, representada pelo Senhor 

José João de Figueiró Oliveira, Prefeito Municipal, e através da sua Comissão Permanente de Licitação, 

torna público que se encontra aberto para divulgação e conhecimento de todos e demais interessados, o 

presente PAL Nº. 003/2010 - Processo Administrativo Licitatório, na Modalidade Tomada de Preços 

Nº. 001/10 - Tipo: Menor Preço unitário, para aquisição de 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR , 

conforme descrição e especificações relacionadas no anexo I, que fazem parte integrante deste Edital de 

Licitação. 

I - DO OBJETO 

1.1 O presente Processo Administrativo Licitatório tem por objeto a seleção de proposta mais 

vantajosa para a administração, do tipo menor preço unitário, para aquisição de 01 (UM) 

VEÍCULO AUTOMOTOR, ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO E MOD ELO 2010 / 2010, 

conforme descrição detalhada do Bem - Objeto da licitação, em anexo, que faz parte integrante 

deste edital. 
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1.2 – O veículo acima referido a ser adquirido será utilizado para realização dos serviços de transporte 

escolar deste município. 
 

II - DA SUBORDINAÇÃO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
2.1 - A presente licitação, na modalidade legalmente denominada TOMADA DE PREÇOS - TIPO: 
MENOR PREÇO UNITÁRIO será regida pelas disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores, c/c a Lei complementar 123/06 e pelas condições fixadas neste 
instrumento convocatório e seus anexos que fazem parte integrante do presente. 
 
2.2 - A despesa resultante desta licitação ocorrerá por conta das seguintes dotações orçamentárias: 02 
– Prefeitura Municipal - 203 – Departamento Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – 
12.361.0014.3.013 – Equipamentos e/ ou veículos p/transporte Escolar – 4.4.90.5202 – Bens Móveis – 
Domínio Patrimonial, conforme previsto na Lei Orçamentária Anual do município em vigor: Lei 
Municipal nº 760 de 21 de dezembro de 2009. 
 
III - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1- Poderão participar desta licitação, empresas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, já 
cadastradas no município ou que venham a se cadastrar até o 3o (terceiro) dia anterior à data do 
recebimento das propostas, mediante manifestação de seu interesse expressamente (por escrito); em 
atenção ao Art. 22 § 3º da Lei 8.666/93. 
 
3.1.1 – A manifestação de interesse na efetivação do cadastro, para participação deste certame, 
mencionada no item anterior, poderá ser feita através de e-mail ou via fax, cujo endereço eletrônico e 
tele fax encontram-se transcritos no rodapé deste edital. 
 
3.2- Não poderão participar desta Tomada de Preço,   as empresas licitantes que se enquadrarem em 
uma ou mais condições a seguir: 
 

a) - Que funcionem sob regime de consórcio ou grupo de empresas nacionais ou estrangeiras 
com subcontratação ou formas assemelhadas; 
b) - Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 
c) – Pessoa Física. 

      d) - Que estejam cumprindo pena  de suspensão temporária de participação em licitação e/ou 
impedimento de contratar com a administração pública; 

 e) - Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão 
público; 

 f) - Que estejam sob processo de falência, concordata, dissolução ou liquidação;  
 g) - Que se subsumem nas disposições do Artigo 9º e inciso V do Artigo 27 da lei nº 8.666/93; 

 
IV - DA DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRO: 
 
4.1 - Para o CADASTRAMENTO, a empresa deverá apresentar os seguintes documentos: 
 
4.1.1 – PROVA DE CAPACIDADE JURÍDICA: 
 

a) registro comercial (requerimento de empresário), devidamente registrado na Junta Comercial 
de seu Estado, no caso de empresa individual; 
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b)ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores atuais. 
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; 
 d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir; 
e) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal, 
firmada pelo representante legal da empresa licitante. 

f) Registro atualizado no Cadastro Geral de contribuintes do Ministério da Fazenda – RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL - CNPJ; 
 
4.1.2 - PROVA DE REGULARIDADE FISCAL : 
 

a) Registro no Cadastro Geral de contribuintes do Ministério da Fazenda - CNPJ; 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão de Quitação de 

Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e 
Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda 
Nacional, nos termos do artigo 62, do Decreto-Lei nº.147, de 03/02/67, bem como, Certidões 
de quitação para com as Fazendas Estadual e Municipal, mediante correspondentes 
comprovações. 

c) Certidão Negativa de Débito - CND, fornecida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – 
INSS, vigente na data de abertura desta licitação.  

d) Certificado de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
CRF/FGTS; 

e) Cópia do Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor expedido pelo Departamento de 
Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de FRANCISCO BADARÓ/MG. 
 

4.1.2.1 - DOCUMENTAÇÃO SOMENTE PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE:  

 
 a) Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo TRANSCRITO no 
Anexo V deste edital.  
 
4.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação 
da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, EXCETO AS 
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 7º DA LEI 9.317 DE 05 DE DEZEMBRO DE 1996; 
 
a.1) NO CASO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE QUE OPTAR 
PELA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 123/06 
DEVERÁ OBSERVAR O SEGUINTE: 
 

b) Quando optante pelo SIMPLES nacional: apresentar comprovante da opção pelo SIMPLES 
obtido no endereço do sitio (página eletrônica / site) da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil; 
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c) Quando não optante pelo SIMPLES nacional, deverá apresentar declaração de Imposto de Renda ou 
Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do exercício DRE, comprovando ter receita bruta 
dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06. 
d) Os documentos exigidos neste subitem, quando forem próprios, deverão ser assinados pelo 
representante legal do licitante e/ou pelo seu contador ou, quando publicados em Órgão de Imprensa 
Oficial, deverão permitir a identificação do veículo e da data de sua publicação e conter o nome do 
contador e o número de seu registro no Conselho Regional de Contabilidade;  
e) A empresa com menos de um exercício financeiro, para cumprir essa exigência, deverá apresentar o 
Balanço de Abertura ou o último Balanço Patrimonial levantado;  
f) Serão aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial e demonstrações contáveis assim 
apresentados:  
-Sociedades regidas pela Lei nº. 6.404/76 (Sociedade Anônima):  
-Publicados em Diário Oficial; ou  
-Publicados em jornal; ou  
-Por cópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.  
g) Sociedades por Cota de Responsabilidade Limitada (LTDA):  
-por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do 
licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou  
-por cópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na 
Junta Comercial da sede ou do domicílio do licitante.  
-Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº. 9.317/96 (Lei das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte) – “SIMPLES”.  
h) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídicos há 
menos de sessenta dias contados da efetiva pesquisa do cartório em relação à data da realização da 
Tomada de Preços; 

 
4.2 - As certidões exigidas, quando não contiverem prazo de validade expressamente determinado, não 
poderão ter suas datas de expedição anteriores a 30 (trinta) dias, contados da abertura da presente 
licitação. 
 
4.3 - Os documentos poderão ser apresentados nas vias originais ou por qualquer processo de cópia, 
devidamente autenticada em cartório ou pelos membros da Comissão de Licitação do Município de 
Francisco Badaró ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, e deverão ter validade plena na data da 
licitação. 
 
4.3.1 – Para que os documentos das licitantes possam ser autenticados pela Comissão de Licitação, os 
mesmos deverão ser apresentados em vias originais, estando em envelopes separados, antes do horário 
de abertura da fase de habilitação, do certame. 
 
V - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

5.1 - A “Documentação de Habilitação” e a “Proposta” serão apresentadas em envelopes distintos, 
lacrados, opacos, com menção à razão social ou nome de fantasia do licitante e ao número de ordem 
do presente processo - PAL No 003/2010, TOMADA DE PREÇOS 001/2010. 

5.2 - O envelope contendo os documentos do licitante, além dos dizeres acima, conterá a seguinte 
descrição: “ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” . 
 
5.3 - O envelope contendo a proposta do licitante, além dos dizeres referidos no item 5.1, conterá a 
seguinte descrição: “ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA”. 
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VI - DA ENTREGA DOS ENVELOPES – HABILITAÇÃO E PROPO STA 
 
6.1 - Os envelopes contendo a documentação de habilitação e as propostas deverão ser encaminhadas à 
Comissão Permanente de Licitação até as 10h00min do dia 22 de fevereiro de 2010.  
 
6.2 - Somente serão considerados os envelopes apresentados nas condições e prazos estabelecidos 
neste edital. 
 
6.3 - No “ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”  o licitante apresentará 
os seguintes documentos: 

6.3.1 - Certificado de Registro Cadastral, expedido pela Prefeitura Municipal de Francisco Badaró; 
 
6.3.2 - Prova de regularidade relativa à seguridade social (INSS): Certidão Negativa de Débito ou 
equivalente. 

6.3.3 - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS): 
Certificado de Regularidade de Situação ou equivalente, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

6.3.4 - Certidão de Regularidade junto ao Município da sede do licitante: Certidão Negativa de Débito 
ou equivalente; 
 
6.3.5 - Registro no Cadastro Geral de contribuintes do Ministério da Fazenda - CNPJ; 
 
6.3.6 - Declaração de Regularidade Quanto ao Trabalho do Menor (Anexo II); 
 
6.3.7 – Declaração de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), em conformidade 
com a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. (Anexo VI); 
 
6.3.8 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão de Quitação de Tributos 
e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
 
6.3.9 - Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda 
Nacional, nos termos do artigo 62, do Decreto-Lei nº. 147, de 03/02/67; 
 
6.3.10- Certidão de quitação para com a Fazenda Estadual, da sede do licitante. 
 
6.4 - As certidões exigidas, quando não contiverem prazo de validade expressamente determinado, não 
poderão ter suas datas de expedição anterior a 30 (trinta) dias, sendo contadas da data de abertura da 
presente licitação. 
 
6.5 - Os documentos poderão ser apresentados nas vias originais ou por qualquer processo de cópia, 
devidamente autenticada em cartório ou por membros da Comissão de Licitação do Município de 
Francisco Badaró ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, e deverão ter validade plena na data da 
licitação. 
 
6.6 - Os licitantes que apresentarem cópias dos documentos referidos no item 6.5, sem autenticação, 
deverão apresentar os documentos originais no ato de abertura dos envelopes, sob pena de inabilitação. 
 
6.7 - Reserva-se à Administração, a qualquer tempo, requisitar os documentos originais para efeito de 
conferência. 

6.8 - Não serão admitidos documentos incompletos ou rasurados. 
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VII - DA PROPOSTA 

 
7.1 - A proposta deverá ser apresentada em envelope separado (ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA), 
em papel timbrado ou com o carimbo contendo a Razão Social e o CNPJ da empresa, endereço 
completo, telefone e fax, e será datada e assinada pelo proponente ou pessoa devidamente habilitada 
para tal. 
7.2 - A proposta deve ser apresentada legível; sem emendas, rasuras ou entrelinhas; datada e 
devidamente assinada por representante legal e, ainda, rubricada em todas as suas páginas e seus 
anexos, contendo as seguintes informações e/ou elementos: 
7.2.1 – Preço unitário e total do equipamento e/ ou acessório do veículo discriminado no Anexo I  
correspondente, cotados em moeda nacional vigente com até duas casas decimais; 
7.2.2 – Validade da proposta a qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias a serem contados a 
partir do primeiro dia subseqüente ao da abertura das propostas; 
7.3 – No preço da proposta deverão ser incluídos o valor total com todos os custos e serviços inerentes 
ao cumprimento da entrega do veículo, incluídas as despesas com o pagamento do frete, seguro, 
combustíveis, condutor do veículo, até a sede da Prefeitura Municipal de Francisco Badaró – MG e o 
preço sem as despesas do frete, combustível e condutor do veículo. 
7.3.1 – Os preços serão fixos e irreajustáveis, sendo vedada a apresentação de opção de preços para o 
mesmo item; 
7.4 – É vedada a apresentação de opção de outro tipo de material para o mesmo item, ainda que o 
custo seja o mesmo ou equivalente.  A não observância do ato convocatório implicará na 
desconsideração do item cotado. 
7.5 - Não serão aceitas propostas enviadas por fax ou em envelopes abertos ou que não tenham 
observado as exigências deste ato convocatório. 
7.6 - A apresentação de proposta ao referido processo implica na concordância com as normas 
estabelecidas no mesmo. 
7.7 – O objeto licitado deverá atender a todas as exigências apresentada no Anexo, conforme suas 
discriminações, ficando o licitante sujeito em caso de descumprimento, à desclassificação de sua 
proposta, às penalidades previstas neste edital, em conformidade com o Art. 96 da Lei 8.666/93, além 
das sanções que reza o art. 87 da referida lei. 
7.8 – A apresentação da proposta infere-se, outrossim: 
a) - Que a licitante conhece os termos do presente EDITAL e seus ANEXOS CORRESPONDENTES 
e com ela se põe de acordo; 
b) Que se inteirou das especificações do bem e das condições do local onde será efetuada a sua 
entrega, bem como o prazo de entrega. 

 
VIII – DO PROCESSAMENTO - ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
8.1 - No dia e horário fixados neste edital, reunir-se-ão em seção pública, os membros da Comissão de 
Licitação para a realização dos atos de abertura dos envelopes, habilitação e julgamento, facultada o 
acesso de todos os licitantes, pessoalmente ou por intermédio dos seus representantes devidamente 
credenciados. 

8.2 - Primeiramente serão abertos os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO . Antes da conferência dos documentos, o presidente da Comissão providenciará que 
os mesmos, bem como os envelopes, sejam rubricados por todos os presentes (membros da Comissão 
e licitantes ou seus representantes presentes). 
8.3 -  De imediato serão inabilitadas as empresas que: 
8.3.1- deixarem de apresentar a documentação exigida neste edital; 



                    PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ 
            CEP: 39.644-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS 

                 ADM: “Valorizando a Vida, Resgatando a Cidadania”. 
          2009/2012 

RUA ARAÇUAI, S/N – TELEFAX: (033) 3738.1123/3738.1228 – FRANCISCO BADAROÓ – M GERAIS 
www.franciscobadaro.mg.gov.br; servidor@prefeiturabadaro.com.br 

 
 

 
 

8.3.2 - apresentarem documentação incompleta ou rasurada; 
8.3.3 - apresentarem cópia de documentos sem autenticação ou não os fizer acompanhar dos 
documentos originais. 
8.4 - Imediatamente após a fase de habilitação, não havendo interposição de Recurso Administrativo, 
reduzida a termo de renúncia ao prazo recursal, serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS.  
8.4.1 - Somente serão abertos os envelopes cujos licitantes tenham sido habilitados. Na hipótese de 
inabilitação, o Envelope Nº. 02 - Proposta será devolvido intacto à empresa.  
8.5 – A Comissão de Licitação, ao seu critério exclusivo, poderá suspender a reunião, afim de que 
possa esclarecer ou complementar a instrução do processo, marcando, na oportunidade, nova data e/ou 
horário em que voltará a se reunir com os interessados, ocasião em que se apresentará o resultado da 
questão em exame Art. 43 § 3º da Lei 8.666/93. 
8.6 – Ocorrendo o caso previsto no item anterior, a Comissão e participantes deverão rubricar todos os 
documentos apresentados que ficarão em poder da comissão até que seja julgada a questão Art. 43º § 
3º da Lei 8.666/93. 
8.7 – Após cada reunião, a Comissão lavrará ata com visto dos membros, licitantes e demais presentes 
em que conste: 
a)nome das empresas participantes; 
b)reclamações, e autorias; 
c)nomes das empresas habilitadas; inabilitadas, desclassificadas e os motivos; 
d)ordem de classificação; 
e)outros fatos de interesse. 
 
8.8 - A empresa que quiser se fazer representar na reunião deverá credenciar o seu representante, como 
responsável legal, dando plenos poderes para praticar todos os atos referentes à licitação, inclusive 
manifestar-se sobre a desistência de interposição de recurso.  Em se tratando de sócio ou diretor da 
licitante, a comprovação poderá ser feita por qualquer outro documento idôneo. 
8.9 – O resultado da licitação será homologado pelo Prefeito Municipal depois de transcorrido o prazo 
legal para interposição de recurso ou, se houver, após o seu julgamento definitivo. 

 
IX - DO JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
 
9.1 - Cabe à Comissão de Licitação julgar vencedora a proposta mais vantajosa para a Administração 
Municipal, de acordo com o critério de preço estabelecido - Menor Preço, sendo considerada a 
proposta mais vantajosa para a administração.  
9.2 – No julgamento, a Comissão de Licitação, sob pena de nulidade, observará estritamente as 
prescrições da legislação vigente, considerando vitoriosa a proposta que melhor atenda as exigências e 
necessidades do município de Francisco Badaró, tendo como critério básico o MENOR PREÇO, 
Art.45 § 1º inciso I da Lei 8.666/93. 
9.3 - Em caso de empate entre dois ou mais proponentes, a licitação será decidida por sorteio, com ou 
sem a presença dos interessados, previamente comunicados, conforme previsto no Art. 45, parágrafo 
2º da Lei 8.666/93. 
9.4 - No julgamento das propostas a Comissão poderá, a seu critério, solicitar assessoramento técnico 
das unidades solicitantes ou de profissionais especializados. 
9.5 - Serão desclassificadas as propostas que: 
9.5.1 - não atenderem às exigências fixadas neste Edital e em seus anexos; 
9.5.2 - contenham preços inexeqüíveis ou excessivos; 
9.5.2.1 - Será desclassificada a proposta que apresentar preços excessivos, assim considerados, aqueles 
superiores a 12% (doze por centro) do valor médio apurado pela Administração, conforme Art. 48, 
inciso II da Lei 8.666/93. 
9.5.3 - apresentarem rasuras ou entrelinhas. 
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9.6 - Será considerada vencedora  a  proposta  que apresentar   menor ) preço, para cujo  licitante será  
adjudicado  o  objeto  desta licitação, através de termo  assinado pelo representante do município – 
Senhor Prefeito Municipal. 
9.7 – Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas de vantagem ou ofertas que não previstas 
no ato convocatório nem indicações de descontos baseado nas ofertas das demais licitantes. 
9.8 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação e/ou pelo setor Jurídico da 
Prefeitura Municipal. 
9.8.1 – Os atos da Comissão Permanente de Licitação serão publicados, nos termos da legislação 
específica. 
 
X – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
10.1 – O BEM, objeto desta licitação deverá ser entregue em sua totalidade, de conformidade com a 
proposta vencedora apresentada, de uma única vez na sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua 
Araçuaí, s/n – Centro – Francisco Badaró – MG, no prazo MÁXIMO DE 30 (trinta dias) contados a 
partir da data da ORDEM DE ENTREGA E FORNECIMENTO DO BEM LICITADO. 
10.2 – O objeto licitado somente será considerado aceito, após a conferência e inspeção do Diretor de 
Departamento Municipal de Transportes, ficando sujeito à substituição ou cancelamento da compra 
mediante a comprovação da existência de defeitos, má fé da empresa/ fornecedor, condições de 
transporte que possam vir a comprometer a integridade do bem/ produto ou em desatendimento ao 
disposto no presente edital. 
10.3 – O Departamento Municipal de Transporte de Francisco Badaró recusará o objeto em desacordo 
com o bem licitado, conforme previsto no Art.76 da Lei nº. 8.666, de 21/06/93. 
10.3.1 – Em caso de devolução do objeto em desacordo; as despesas deste correrão por conta do 
licitante. 
10.4 – A empresa que tiver o objeto devolvido terá o prazo máximo de oito dias úteis para a sua 
reapresentação, sanadas as irregularidades, sob pena de cancelamento da compra e da respectiva Nota 
de Empenho. 
 
XI – DO PAGAMENTO 
 
11.1 – A contratada apresentará no ato da entrega a Nota Fiscal referente ao efetivo fornecimento e 
entrega do bem licitado. 
11.2 – O pagamento será efetuado nas seguintes condições: 

a) em moeda corrente; 
b) Em até 05 (cinco) dias subseqüentes à entrega do bem e apresentação da Nota Fiscal em 
nome da Prefeitura Municipal de Francisco Badaró, atestada pelo responsável pelo 
recebimento; 

11.2.1 – O pagamento de que trata o item anterior será efetuado somente mediante os cumprimentos 
das responsabilidades elencadas no presente EDITAL, ficando o pagamento interrompido, não 
ensejando pelo atraso, juros, nem correção monetária quando ocorrer qualquer forma de 
inadimplência. 
11.2.2 – O pagamento será efetuado através da emissão de cheque nominal ao portador, podendo ser 
depositado em conta bancária indicada pelo licitante vencedor. 
 
11.2.2.1 – Os dados referentes à conta bancária do fornecedor deverão estar indicados na proposta ou 
Nota Fiscal a ser emitida pela empresa por ocasião da entrega do veículo / bem. 
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XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1 – Das decisões relativas a licitações promovidas por este município, cabem recursos, nos termos 
do Art. 109 da Lei nº. 8.666 de 21/06/1993, dirigidos ao Prefeito Municipal, por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitação. 
12.2 – Os recursos deverão ser protocolados na sala de Licitação, no 1º andar do prédio da prefeitura, 
no endereço indicado. 
12.2.1 – Em ocorrendo o previsto no item anterior, a licitante deverá proceder a apresentação do 
recurso até o prazo previsto na lei de licitação. 
12.3 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital da licitação por irregularidade na 
aplicação da Lei de Licitações, devendo protocolar o pedido até cinco (cinco) dias úteis antes da data 
fixada para abertura dos envelopes de habilitação. O mesmo direito é dado aos licitantes que deverão 
exercê-los até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes. 
12.4 – Eventuais impugnações deverão ser protocoladas na sala do Departamento Municipal de 
Administração e Finanças, no 1º andar do prédio da prefeitura, no endereço indicado. 
12.5 – Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração o licitante que o 
tendo aceitado sem objeção, venha a apontar, após o prazo supra mencionado falhas ou irregularidades 
que viciem hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
XIII – DAS SANÇÕES 
 
13.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em receber a Nota de Empenho ou aceitar o instrumento 
equivalente para o fornecimento do bem, dentro do prazo estabelecido pelo Depto. Municipal de 
Transporte e/ ou de Administração e Finanças caracterizará o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-o as sanções previstas nos Art. nº 81, 87 e seguintes da Lei 8.666 de 21/06/93. 
13.2 – A inexecução total ou parcial do objeto licitado será punida com as seguintes penalidades, de 
conformidade com a gradação da infração, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa: 
13.2.1 - Advertência; 
13.2.2 – Multa; 
13.2.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração; 
13.3 – No caso de excesso de prazo, a multa será de 1% (um por cento) do valor da Nota de Empenho, 
por cada dia de atraso: 
13.3.1 – O valor equivalente à multa acima, será descontado pelo município, diretamente no crédito / 
pagamento a receber da empresa licitante.  
13.4 – No caso de cumprimento parcial, a multa será de 10% (Dez por cento) do valor da Nota de 
Empenho: 
13.5 – No caso de não cumprimento total, a multa será de 20% (Vinte por cento) do valor da Nota de 
Empenho. 
13.6 – As multas serão automaticamente descontadas de quaisquer créditos ou cobradas judicialmente. 

 
XIV– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1 - A Prefeitura Municipal de Francisco Badaró, motivada no interesse público, poderá revogar a 
presente licitação, em qualquer de suas fases, não cabendo a empresa vencedora, ou qualquer outra, 
indenização ou ressarcimento, salvos nos casos previstos na Lei 8.666/93. 
14.2 – A licitante vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para aceite da Nota de 
Empenho. 
14.2.1 – Caso não se apresente a Empresa vencedora, serão convidadas as demais classificadas, 
segundo a ordem de classificação, caso não decida o Prefeito Municipal, pela revogação sujeitando-se 
a empresa faltosa às sanções legais cabíveis, excluídas as remanescentes. 



                    PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ 
            CEP: 39.644-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS 

                 ADM: “Valorizando a Vida, Resgatando a Cidadania”. 
          2009/2012 

RUA ARAÇUAI, S/N – TELEFAX: (033) 3738.1123/3738.1228 – FRANCISCO BADAROÓ – M GERAIS 
www.franciscobadaro.mg.gov.br; servidor@prefeiturabadaro.com.br 

 
 

 
 

14.3 – São partes integrantes deste Edital os Anexos I ao VII, para todos os fins legais: 
 
Anexo I – Modelo de Proposta de Preços 
Anexo II - Declaração de Regularidade Quanto ao Trabalho do Menor; 
Anexo III - Modelo de Declaração e Aceitação das Condições da Licitação e Submissão as 
Disposições Legais; 
Anexo IV - Modelo de carta de Credenciamento;  
Anexo V – Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação 
Anexo VI - Modelo de Declaração de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP; 
Anexo VII  – Modelo de Declaração de Idoneidade. 
Anexo VIII  - Minuta contratual.  
 
14.4 - A empresa licitante que tiver dúvida na interpretação dos termos deste edital poderá consultar a 
respeito o Município, através de carta protocolada até o segundo dia útil antes da data fixada para 
abertura dos envelopes de habilitação. 
14.5 - A abertura dos envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta Comercial 
realizar-se-á em sessão pública. 

14.6 - Poderá manifestar-se no curso dos trabalhos de habilitação e julgamento, em nome da empresa 
licitante, tão-somente seu dirigente, preposto ou procurador, credenciado através de documento 
entregue, no ato, à comissão de Licitação. 

14.7 - O Município de Francisco Badaró se reserva o direito de, e sem que caiba, em qualquer dos 
casos, à licitante interessada, direito de indenização: 
14.7.1 - Revogar a licitação, por razões de interesse público. 
14.7.2 - Anular, total ou parcialmente, o procedimento, em razão de ilegalidade. 

14.8 - O Município de Francisco Badaró se reserva ainda o direito de homologar ou não, o resultado 
da licitação. 
14.9 - O protocolamento de proposta implica na aceitação integral e irretratável dos termos do edital, 
seus anexos e instruções, bem como a observância dos regulamentos administrativos e das normas 
técnicas, gerais ou especiais aplicáveis. 
14.10- Poderão participar da presente licitação somente as empresas cujo objeto comercial seja 
consentâneo ao objeto desta licitação. 
14.11- Os prazos estabelecidos no presente edital, bem como nas respectivas propostas, sempre 
iniciam e terminam em dia de expediente no Município de Francisco Badaró, e serão considerados 
dias corridos, prorrogando-se para o primeiro dia útil quando recaírem em dia em que não houver 
expediente. 
14.12 - Maiores esclarecimentos serão prestados no Departamento Municipal de Administração e 
Finanças da Prefeitura Municipal ou setor de Compras e Licitações, situado à Rua Araçuaí, s/n, 
Centro, de 2ª a 6ª feira, de 08h00min às 12h30min - Fone: (0XX33) 3738-1123 - Ramal 25 ou 28, 
onde o Edital completo poderá ser adquirido gratuitamente.  
14.13 - Os casos omissos serão submetidos a parecer do Órgão Jurídico da Prefeitura Municipal de 
Francisco Badaró - MG. 

Francisco Badaró (MG), 04 de fevereiro de 2010. 

 

José João de Figueiró Oliveira  

 Prefeito Municipal 
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ANEXO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO. 
 
       Objeto: Aquisição de um veículo – tipo microônibus, contendo as descrições abaixo: 
 

• Micro-ônibus longo escolar bus com 28 lugares + motorista; 
• Motor dianteiro, injeção direta de combustível, a diesel com potência de 115 

CV. 
• Freio de acionamento a ar (serviço e estacionamento) com tambores e lonas nas 

quatro rodas; 
• Caixa de marchas -5 á frente e 1 á ré; 
• Direção hidráulica; 
• Suspensão com feixes de molas, amortecedores e barra estabilizadora 

(dianteira e traseira); 
• PBT (Peso bruto total) de 7.850 KG; 
• Capacidade de tração de 11.000 KG; 
• Comprimento de 7.385 MM; 
• Largura externa de 2.040 MM; 
• Altura interna de 1.800 mm; 
• 28 poltronas em tecido ou curvim, mais a do motorista; 
• Cintos de segurança em todos os bancos; 
• Cintos de segurança de três pontos para o motorista e para o banco lado 

direito (ao lado do motorista); 
• Tacógrafo; 
• Tomada de ar no teto conjugada com saída de emergência; 
• Saídas de emergência nas janelas (conforme DENATRAN); 
• Porta com acionamento a ar comandado pelo motorista; 
• Freio Motor; 
• Cortinas; 
• Faixa escolar; 
• Piso antiderrapante em alumínio; 
• Vidros escurecidos; 
• Predisposição para som; 
• Ano Fabricação/ modelo 2010-2010. 
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ANEXO I 

 
                       MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

           (em papel timbrado da empresa) 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 003/2010 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2010. 
 
Local / Data 
 
 
À 

Comissão Permanente de Licitação 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos a V.S.as nossa proposta para fornecimento do objeto do Edital de TOMADA DE 
PREÇOS N°. 001/2010. 
 

 
EQUIPAMENTO DE USO PERMANENTE  

Item  
 
 

Descrição do Bem / Objeto 
 
 

Unid 
 
 

Quant. 
 
 

Marca 
 
 

 
Valor 

Unitário 
 
 
 

Valor Total 
(R$) 

 
 

1.0 Aquisição de um Veículo Automotor – 
tipo Microônibus, Zero Km, Ano 
Fabricação / modelo 2010-2010, 
contendo as seguintes descrições: 
• Micro-ônibus V8 longo escolar bus 
com 28 lugares + motorista; 
• Motor dianteiro, MWM turbo 
aftercooler EURO III, injeção direta de 
combustível, movido a diesel com 
115 CV de potência; 
• Freio de acionamento a ar (serviço 
e estacionamento) com tambores e 
lonas nas quatro rodas; 
• Caixa de marchas -5 à frente e 1 à 
ré; 
• Direção hidráulica; 
• Suspensão com feixes de molas, 
amortecedores e barra estabilizadora 
(dianteira e traseira); 

Un 01    
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• PBT (Peso bruto total) de 7.850 KG; 
• Capacidade de tração de 11.000 
KG; 
• Comprimento de 7.385 MM; 
• Largura externa de 2.040 MM; 
• Altura interna de 1.800 mm; 
• 28 poltronas em tecido ou curvim, 
mais a do motorista; 
• Cintos de segurança em todos os 
bancos; 
• Cintos de segurança de três pontos 
para o motorista e para o banco lado 
direito (ao lado do motorista); 
• Tacógrafo; 
• Tomada de ar no teto conjugada 
com saída de emergência; 
• Saídas de emergência nas janelas 
(conforme DENATRAN); 
• Porta com acionamento a ar 
comandado pelo motorista; 
• Freio Motor; 
• Cortinas; 
• Faixa escolar; 
• Piso antiderrapante em alumínio; 
• Vidros escurecidos; 
• Predisposição para som; 
 

 
Pelo Fornecimento e entrega do Bem – Veículo Automotor, conforme especificações técnicas e 

discriminações constantes e relativas ao ANEXO I, incluindo as respectivas despesas com a entrega do bem, a 
Empresa abaixo qualificada vêm apresentar a proposta financeira expressa em moeda corrente, no valor global 
de R$ _______________-(_____________________), da seguinte maneira: 
 
(      ) À VISTA         (     ) À PRAZO:  ___________PARCELAS. 
 
 FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ____________________________________ 
 
PRAZO DE ENTREGA DO BEM: _____________________________________________ 
 
LOCAL DE ENTREGA DO BEM: _____________________________________________ 
 

Declara-se expressamente que estão incluídas nesta proposta Comercial, as despesas com todos os 
impostos, taxas, encargos sociais, encargos previdenciários e quaisquer despesas que incidam ou venham a 
incidir sobre o objeto da licitação. 

 
O Prazo de validade desta proposta é de _______ (__________) dias corridos, contados a partir da 

data de abertura deste certame. 
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DADOS DA PROPONENTE: 

EMPRESA LICITANTE: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

CEP................................. 

TELEFONE:............................, FAX:................... 

E-Mail:.......................... 

 
 

 
Local e data 

Carimbo da empresa 
(nome e assinatura do responsável pela proponente).  
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ANEXO II  
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2010 
 
 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR EM 

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

A empresa.................................................., inscrita no CNPJ sob o nº 
.......................,DECLARA, sob as penas da lei, para surtir efeito junto à Prefeitura do Município de 
Francisco Badaró - MG, no procedimento licitatório sob a modalidade Tomada de Preços __/2010; 
que cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, do art. 7º, inciso XXXIII, a saber: 
 
“(...) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 
quatorze anos”. 

 
   Esta declaração é parte integrante na fase Habilitação, conforme exigência do Edital TP 

Nº0001/2010, PAC Nº. 003/2010. 
 
 
 

______________________, _____ DE ___________ DE 2010. 
 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura e Carimbo de CNPJ 
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ANEXO III  
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2010 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE LICITAÇÃO E 
SUBMISSÃO AS DISPOSIÇÕES LEGAIS 

 
 
  
Declaramos que estamos cientes e aceitamos todas as condições do Edital de Licitação na 
modalidade Tomada de Preços nº. 001/2010, destinada a Aquisição de veículo de 01(um) zero Km, 
conforme especificações técnicas e discriminações contidas no Anexo I, integrante do Edital e que 
nos submetemos as disposições regulamentares e legais sobre a licitação, especialmente a Lei 
8.666/93  e suas alterações  
 
Declaramos ainda que responsabilizamos pela autenticidade e veracidade dos documentos e 
informações apresentadas para a Licitação supra citada.  
  
 Por ser verdade, firma o presente. 
 
 

................................, ........... de ............................ de ........... 
 
 
 
 
 
 

........................................................... 
(Representante legal da licitante) 
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ANEXO IV 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Licitação – Modalidade: Tomada de Preços nº. 001/2010 

 

Processo Licitatório nº. 003/2010 

 

Tipo: Menor Preço  

 

     CREDENCIAMENTO 

 

 

     Pelo presente instrumento credenciamos o (a) Sr. 
(a)________________________________________________, portador do documento de 
identidade nº._________________________, para participar das reuniões relativas a Edital de 
Licitação Pública – Modalidade: Tomada de Preços nº. _____/2010, o qual está autorizado a 
requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir de 
interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, a que tudo daremos por firme e 
valioso. 

 

 

 

Local e Data:__________________________, _______ de ___________________ de 2010. 

 

 

Carimbo da Empresa e Assinatura do Representante Legal 

 

 

Nota: A Carta de Credenciamento deverá ser assinada pelo representante legal do licitante, 
que tenha poderes para constituir mandatário. 
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ANEXO V 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 003/2010 

 TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2010 
 

 
 
 

Pela presente, declaro que, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e do Art. 4º, VII, da Lei 

nº 10.520/2002, que a empresa _____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 

_________________________________________, com sede no endereço 

_______________________________________Bairro ______________, na cidade de 

________________ – UF: _______, CEP: _____________________________, representada 

____________________________________, portador do CPF 

________________________________ e RG_______________ expedida em _________________, 

Órgão Expedidor _________________, CUMPRE plenamente os requisitos de habilitação para a 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2010, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR 

– TIPO MICROONIBUS – ZERO KM – 2010/2010 DE USO PERMANENTE, conforme descrição 

constante do ANEXO I. 

 

Local e Data. 

 

_________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO VI 

 
 

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA – ME 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP 
 
 

 (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob nº. ________, por intermédio de seu representante 

legal _______________________, portador do CPF ________________________________ e 

Carteira de Identidade_______________ expedida em _________________, Órgão Expedidor 

_________________, empresa com sede no endereço ___________________Bairro 

______________, na cidade de ________________ – UF: _______, CEP: 

____________________________________, DECLARA, para fins do disposto no Edital TOMADA 

DE PREÇOS Nº. 001/2010, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta 

empresa, na presente data é considerada: 

 
(   ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º. da Lei Complementar nº. 123/2006; 
 
(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, art. 3º. da Lei Complementar nº 
123/2006. 
 
 
DECLARA ainda, que a dita empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º. do 
artigo 3º. da Lei Complementar nº.123, de 14 de Dezembro de 2006. 

 
 

Local e Data. 

 

_________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
MODALIDADE.....: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2010. 
TIPO.....................: MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
 
 

A empresa _____________________________________, inscrita(o) no 

CNPJ no ________________________________, por intermédio de seu representante 

legal, o Sr(a) __________________________, portador(a) do CPF nº 

___________________ e Documento de Identidade no _______________________, 

declara, sob as penas da Lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a 

administração Pública.  

 

______________, ___ de ________________ de _____. 
 
 
 

 
Carimbo da empresa e assinatura do representante legal. 
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ANEXO VIII 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2010 
PROCESSO Nº 003/ 2010. 

 
MINUTA DE CONTRATO N.______/2010 

 
CONTRATO DE FORNECIMENTO POR COMPRA DE UM 
VEÍCULO NOVO – ZERO KM – ANO DE FABRICAÇÃO E 
MODELO 2010/2010 - TIPO MICROONIBUS, QUE 
CELEBRAM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE FRANCISCO 
BADARÓ-MG, COMO CONTRATANTE E A EMPRESA 
_____________________, COMO CONTRATADA, EM 
CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A 
SEGUIR: 
 

 
CLÁUSULA I – DAS PARTES E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
1.1 – DA CONTRATANTE 
 
1.1.1 - O Município de Francisco Badaró – MG,  

1.2 – DA CONTRATADA 

1.2.1 - A Empresa ________________(dados da empresa) 

1.1.3 – DOS FUNDAMENTOS 

A presente contratação decorre do Processo Administrativo Licitatório nº003/2010, 
modalidade Tomada de Preço n. 001/2010, realizado sob estrita observância da Lei 
Federal Nº 8.666/93 e reger-se-á pelas disposições deste instrumento e pelos preceitos 
de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA II – DO OBJETO E DAS NORMAS DE EXECUÇÃO 
 
2.1 – DO OBJETO 
 
2.1.1 – O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa para o 
fornecimento, através de aquisição por compra de 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR - 
MICROONIBUS, ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 20 10/2010, conforme 
relacionados e especificados respectivamente no Anexo I, que ficam fazendo parte deste 
contrato. 
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2.1.2 – A contratação ora pactuada à qual se refere à aquisição por compra de 01 (UM) 
VEÍCULO AUTOMOTOR, MICROONIBUS, ZERO KM, ANO DE FAB RICAÇÃO E 
MODELO 2010/2010, conforme relacionado e especificado no Anexo I, será utilizado para 
realização dos serviços de transporte escolar desta municipalidade. 
 
2.1.3 - No preço proposto, já deverão estar computados as despesas com o transporte de 
qualquer natureza – frete; taxas de administração, encargos sociais e fiscais, lucros e 
quaisquer outras despesas decorrentes com a execução e entrega do objeto licitado – 
Bem Permanente / Veículo a  ser fornecido. 

CLÁUSULA III – DO PRAZO, DO VALOR DO CONTRATO E DO PAGAMENTO. 
 
3.1 – DO PRAZO 
 
3.1.1 – O presente contrato terá a duração de no máximo 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma da lei, se houver 
interesse entre as partes, mediante a assinatura de termo aditivo. 
 

3.2 – DO VALOR 

3.2.1 – Pela Aquisição, entrega e fornecimento do  BEM LICITADO – VEÍCULO 
AUTOMOTOR – MICROONIBUS, ora contratado e  relacionado no  Anexo I, o contratante 
pagará ao contratado à importância no valor de R$ 
_____________(___________________), conforme proposta apresentada pela empresa 
vencedora do certame.  

3.3 – DO PAGAMENTO 

3.3.1 – O pagamento à contratada será efetuado ___________(à vista / a prazo), em 
____ (____) parcela (s), em consonância com a proposta apresentada pela contratada, 
nas seguintes condições: (conforme proposta vencedora). 

3.3.2 – O (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) mediante confirmação e vistoria do 
bem entregue, estando nas mesmas condições oferecidas e constantes na proposta 
vencedora da empresa e em consonância com o objeto da licitação, sendo atestado pelo 
Departamento Municipal de Transporte da Prefeitura. E em seguida, a emissão pela 
contratada da  Nota  Fiscal  no valor  correspondente  ao  Bem  / objeto entregue.  

3.3.2.1 – Recebida a Nota Fiscal, esta será encaminhada ao Departamento Municipal de 
Administração e Finanças, para, após apreciação e aprovação da mesma, fazer o devido 
empenhamento de despesa, para liberação do pagamento, após autorização do 
ordenador de despesa. 

3.3.3 – Não haverá pagamento antecipado, nem adiantamento de qualquer espécie para 
a empresa contratada. 

3.3.4 - O pagamento somente será liberado mediante apresentação, pela Contratada, da 
respectiva emissão da nota fiscal, contendo a apresentação dos devidos impostos e taxas 
recolhidos, se devidos, em conformidade com a legislação. 
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CLÁUSULA IV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 – Os recursos necessários para fazer face às despesas orçamentárias, relativas ao 
objeto do presente Contrato correrão à conta da (s) seguinte (s) Dotação (es) 
Orçamentária (s): 
02 – Prefeitura Municipal  - 203 –Departamento Municipal de Educação,Cultura,Esporte e 
Lazer – 12.361.0014.3.013 – Equipamentos e/ ou veículos p/transporte Escolar – 
4.4.90.5202 – Bens Móveis – Domínio Patrimonial, conforme previsto na Lei Orçamentária 
Anual do município em vigor: Lei Municipal nº 760 de 21 de dezembro de 2009 
 
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÃOES DA CONTRATADA 
 
5.1 – São obrigações da Contratada, além de outras decorrentes da natureza do presente 
instrumento: 
5.1.1 – Responsabilizar-se-á pela competente entrega e zelo do Bem / Objeto do presente 
contrato, obedecendo à qualidade, marca apresentada, prazos, condições, especificações 
e data de entrega, conforme fixados no Edital e em seus respectivos anexos. 
5.1.2 – Responsabilizar-se-á por todas as despesas e encargos de qualquer natureza 
com pessoal de sua contratação necessária ao fornecimento e entrega do Bem, no local 
determinado, inclusive encargos incidentes e/ ou relativos, quaisquer que seja decorrente 
do presente contrato. 
5.1.3 – Assumir inteira responsabilidade, civil, administrativa e penal, por quaisquer danos 
e prejuízos materiais ou pessoais causadas diretamente, ou por seus empregados ou 
prepostos, à contratante ou a terceiros. 
5.1.4 – Manter, por todo o período a garantia estipulada no Bem e equipamento fornecido, 
durante e após a execução contratual. 
5.2 – Poderá o Município exigir, em qualquer época, a apresentação de documentos e 
informações complementares, atinentes à licitação, incluídos os que se referirem à 
regularidade da empresa e suas respectivas obrigações legais. 

CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
6.1 – Efetuar o pagamento à contratada na forma fixada no presente instrumento, 
mediante a entrega de Nota Fiscal/ Fatura, de conformidade com as autorizações 
expedidas pelo Ordenador de Despesas / Chefe do Executivo Municipal, ou a quem a ele 
delegar poderes, através do respectivo ato normativo. 
6.2 – Fiscalizar a fiel execução do presente contrato, por intermédio dos Departamentos 
Municipais de: Transportes e Administração e Finanças. 
 
CLÁUSULA VII – DAS MODIFICAÇÕES E/ OU ALTERAÇÕES 
 
7.1 – Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimos ou redução) dos 
serviços objeto deste contrato poderá ser determinada pela contratante mediante 
assinatura de Termo Aditivo, observadas as normas legais vigentes. 
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CLÁUSULA VIII – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO  CONTRATO 

8.1 – Compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal, ou a quem a ele delegar poderes, 
expedir as autorizações de fornecimento à contratada e zelar pelo fiel cumprimento deste 
contrato. 
 
CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES 
9.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 
inadimplência da contratada, ficando à mesma, garantida defesa prévia, sujeita às 
seguintes penalidades: 
9.1.1 – Advertência; 
9.1.2 – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, devidamente atualizado 
pelo Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM/FGV; 
9.1.3 – Suspensão temporária de participação em licitação com o Município de Francisco 
Badaró – MG, pelo prazo de 02 (dois) anos; 
9.1.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
na forma prevista no Inciso IV do art. 87 a Lei 8.666/93, além do encaminhamento ao 
Ministério Público para aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da 
referida Lei, salvo superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que aceito 
pelo Município; 
9.1.5 – Rescisão contratual. 
9.2 – A recusa injustificada da adjudicatária em receber a Nota de Empenho ou aceitar o 
instrumento equivalente para o fornecimento do bem, dentro do prazo estabelecido pelo 
Depto. Municipal de Transporte e/ ou de Administração e Finanças caracterizarão o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as sanções previstas nos Art. 
nº 81, 87 e seguintes  da Lei 8.666 de 21/06/93. 
9.3 – A inexecução total ou parcial do objeto licitado será punida com as seguintes 
penalidades, de conformidade com a gradação da infração, garantindo-se o contraditório 
e a ampla defesa: 
9.3.1 - Advertência; 
9.3.2 – Multa; 
9.3.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração; 
9.3.4 – No caso de excesso de prazo, a multa será de 1% (um por cento) do valor da Nota 
de Empenho, por cada dia de atraso: 
9.3.5 – O valor equivalente a multa acima, será descontado pelo município, diretamente 
no crédito / pagamento a receber da empresa licitante.  
9.4 – No caso de cumprimento parcial, a multa será de 10% (Dez por cento) do valor da 
Nota de Empenho: 
9.5 – No caso de não cumprimento total, a multa será de 20% (Vinte por cento) do valor 
da Nota de Empenho. 
9.6 – As multas lançadas pelo Município serão deduzidas diretamente dos créditos que o 
adjudicatário tiver em razão da presente licitação. 
 
CLÁUSULA X – DA RESCISÃO 
10.1 – A rescisão do presente contrato poderá ser: 
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10.1.1- Determinada por ato motivado da Administração, após processo regular, 
assegurado o contraditório e ampla defesa, nos casos do artigo 78, I a XII e XVII. 
10.1.2 – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração; 
10.1.3 – Judicial, nos termos da Legislação. 
10.2 – No caso de rescisão do contrato, ficará suspenso o pagamento à contratada até 
que se apurem eventuais perdas e danos. 
 
CLÁUSULA XI – DO FORO 
 
11.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Minas Novas, para dirimir quaisquer dúvidas 
referentes à execução do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, 
por mais especial que seja. 
 
E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente 
instrumento, na presença das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma para um só efeito. 
 

Francisco Badaró (MG), ______de ____________ de 201 0. 
 
 
 

                                                                                   
Município de Francisco Badaró                        Representante Legal da Contratada 
           CONTRATANTE                                                            CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 1 -_____________________________________________ 
 
 
 
2 - _____________________________________________ 


