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EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 

 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS nº. 008/2010 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 038/2010 
  
TIPO: Menor Preço Por Lote 
 
REGIME DE EXECUÇÃO: FORNECIMENTO PARCELADO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – PREAMBULO: 
 
1.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ-MG, 
através do senhor José João de Figueiró Oliveira, Prefeito Municipal e a 
Comissão Permanente de Licitações - CPL, torna público, que realizará 
licitação na modalidade Tomada de Preço. A presente licitação destina-
se a selecionar proposta mais vantajosa para a administração na 
Contratação de Empresa para fornecimento de Peças de Reposição 
/Lubrificantes e outros para Manutenção dos veículos pertencentes à 
municipalidade, conforme descrição detalhada e o seu quantitativo, 
relacionadas por veículos, constantes nos Anexos que são partes 
integrantes deste Edital.  
 
1.2 - A presente licitação é regida pela Lei Nº. 8.666/93 – Lei de 
Licitação e Contratos Administrativos e suas alterações, pela Lei 
Complementar 123/2006 e em consonância com as cláusulas e 
condições a seguir especificadas. 
 
1.3 – As retificações do edital, por iniciativa oficial ou provocada por 
eventuais impugnações, obrigarão a todas as licitantes e serão 
divulgadas pela imprensa, da mesma forma que se deu publicidade ao 
presente edital. 
 
1.4 – A Tomada de Preços a que se refere este edital poderá ser revogada 
por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, 
devidamente comprovado, ou anulado sem que caiba às licitantes 
qualquer direito a reclamação ou indenização por estes motivos, de 
acordo com art. 49 da lei nº. 8.666/93. 
 
1.5 – Maiores informações e esclarecimentos de dúvidas de 
interpretação deste edital poderão ser obtidos na prefeitura municipal, 
sediada à Rua Araçuaí, s/n - Centro, FRANCISCO BADARÓ, Minas 
Gerais, CEP-39.644-000, ou através do seguinte telefone (33) 3738-
1123, das 08h00min às 12h00min, em até 03 dias antes da abertura 
dos envelopes da Tomada de Preços.  
 
1.6 - Os envelopes poderão ser entregues pessoalmente, ou remetido 
por correio, ou qualquer outro meio, salvo fac-símile e telex. Sendo de 



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ 
– ESTADO DE MINAS GERAIS – 

ADM: “Valorizando a Vida, Resgatando a Cidadania”. 

RUA ARAÇUAI, S/N –  TELEFAX: (033) 3738.1123/3738.1228 – FRANCISCO BADARO – MINAS GERAIS 

 

 
 

 

inteira responsabilidade da licitante, a entrega devida dos mesmos no 
local, dia e horas constantes neste Edital.  
 
1.7 - No caso de participação de Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte na presente licitação, estas serão HABILITADAS mesmo que 
apresentarem alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, 
sendo que a regularidade da sua situação deverá ser efetuada nos 
moldes do subitem 11.2 deste edital, como condição de adjudicação.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
2.1 - As propostas e documentos de habilitação deverão ser 
apresentados em 02 (dois) envelopes, separados, opacos e fechados, 
endereçados como a seguir, e protocolados no Setor de Licitação da 
Prefeitura Municipal de FRANCISCO BADARÓ - MG, em mãos ou 
através dos correios, via SEDEX, com AR, no setor de protocolo da 
prefeitura: 
 
ENVELOPE - 01 – DOCUMENTAÇÃO  
À Comissão Permanente de Licitações (CPL) da 
Prefeitura Municipal de FRANCISCO BADARÓ – MG  
Rua Araçuaí, s/n - Centro 
FRANCISCO BADARÓ/MG – CEP-39.644-000 
Modalidade: Tomada de Preços nº.  
Processo Licitatório nº.  
Nome Completo e Endereço da Licitante 
 
ENVELOPE - 02 – PROPOSTA DE PREÇO  
À Comissão Permanente de Licitações (CPL) da 
Prefeitura Municipal de FRANCISCO BADARÓ – MG 
Rua Araçuaí, s/n - Centro 
FRANCISCO BADARÓ/MG – CEP-39.644-000 
Modalidade: Tomada de Preços nº.  
Processo Licitatório nº.  
Nome Completo e Endereço da Licitante 
 
2.2 - A Prefeitura receberá as propostas acompanhadas da 
documentação (em envelopes separados) até as 17h00min horas, do dia 
30 de AGOSTO de 2010, em sua sede, no endereço citado acima, 
conforme especificado neste edital; em mãos ou correios via SEDEX 
com AR. É vedada a remessa de Propostas por fax ou telex. 
 
2.2.1 - A abertura do processo licitatório será realizada às 14h00min 
horas do dia 31 DE AGOSTO DE 2010, na sala de Licitação, situado no 
endereço da prefeitura acima indicado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 
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3.1 - É objeto da presente licitação a Contratação de Empresa para o 
Fornecimento de Peças de Reposição/Lubrificantes e outros para 
Manutenção dos veículos pertencentes à municipalidade, conforme 
descrição detalhada contendo o quantitativo e relacionados por 
veículos, constantes nos Anexos que ficam fazendo parte integrante 
deste Edital.  
 
3.2 – Os recursos necessários para fazer face à contratação da empresa 
para o fornecimento de peças ora licitados correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária, conforme LOA Nº.760 De 21 de dezembro de 
2009.: 
002- Prefeitura Municipal – 00201- Gabinete do Prefeito  e secretaria 
geral – 04.122.0005.2.014 –Manutenção das atividades do gabinete do 
prefeito -3.3.90.30.00 – material de consumo  -Ficha 027-valor previsto 
anual R$ 25.000,00  - 00202- departamento municipal de 
administração e finanças – 06.181.0007.2.033 – manutenção de 
convenio com a policia militar  -3.3.50.41.00 – material de consumo –
Ficha 125 –valor anula previsto R$ 20.000,00 – 00203- departamento 
municipal de Educação,Cultura ,Esporte e Lazer – 12.361.0013.2.045 – 
manutenção de atividades do ensino municipal  - 3.3.90.30.00 – 
material  de consumo – ficha  161- valor previsto anual – R$ 58.000,00 
-12.361.0014.2.048 – manutenção do programa de transporte escolar -
3.3.90.30.00 – material de consumo –ficha 179 – valor previsto anual 
R$ 230.000,00 – 002065 – departamento de obras, transportes e 
serviços gerais – 04.122.0007.2.082 – manutenção administrativa do 
departamento de obras e serviços urbanos -3.3.90.30.00 – material de 
consumo –ficha 212 –valor previsto anual –R$19.000,00- 
15.452.0026.2.083 – manutenção dos serviços de limpeza pública – 
3.3.90.30.00- material de consumo -224 – ficha 225- valor anual 
previsto R$25.000,00 – 15.452.0027.2.084 – manutenção dos serviços 
de vias urbanas – 3.3.90.30.00 – material de consumo  -ficha 229 –valor 
previsto anual R$ 39.000,00 – 00207 – departamento municipal de 
agricultura,meio ambiente e desenvolvimento rural – 20.605.0010.2.092 
– manutenção de apoio ao programa de agricultura familiar -
3.3.90.30.00- ficha 284 – valor anual previsto R$50.000,00 – 
26.782.0025.2.095 – manutenção dos serviços de estradas municipais – 
3.3.90.30.00 – material de consumo –ficha 305 – valor anual previsto 
R$75.000,00 – 0210 – departamento de transporte -04.122.0007.2.081 
–manutenção de atividades do departamento de transporte, garagem e 
oficina – 3.3.90.30.00 – material de consumo –ficha 315 – valor anual 
estimado  -R$18.000,00 – 20402 – fundo municipal de saúde – 
10.301.0021.20063 – Programa de saúde na família PSF – 3.3.90.30.00  
-material de consumo – ficha 353 – valor anual previsto  -R$20.000,00 – 
10.3021.0019.2.064 –manutenção dos serviços de assistência médica – 
3.3.90.30.00 – material de consumo – ficha 364 – valor previsto anual –
R$140.000,00 – 10.305.0023.2.069 – manutenção do programa de 
controle e erradicação de doenças -3.3.90.30.00 – material de consumo 
– ficha 401- valor anual previsto – R$17.500,00 – 20503 –Fundo 
municipal de assistência social – 08.244.0024.2.101 – 
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acompanhamento programa bolsa família – 3.3.90.30.00 – material de 
consumo – ficha 458 – R$ 3.000,00 -  
 
4 - CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA 
LICITAÇÃO - CADASTRO 
 
4.1 – Somente poderão participar da presente licitação empresas que 
apresentarem o Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura 
Municipal de FRANCISCO BADARÓ ou que atenderem a todas as 
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data 
do recebimento das propostas.  
 
4.1.1 - O cadastramento a que se refere o item anterior somente poderá 
ser realizado mediante apresentação dos documentos na sede da 
Prefeitura Municipal. Não serão aceitos cadastramento diferente em 
hipótese alguma. 
 
DA DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRO: 
Prova de Capacidade Jurídica: 
a)registro comercial, no caso de empresa individual; 
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 no Cadastro Geral de contribuintes do Ministério da Fazenda 
- CNPJ; 
 
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, 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 de 
quitação 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.  
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d) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS-CRF. 
e) Cópia do Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor expedido 
pelo Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de 
FRANCISCO BADARÓ/MG. 
f) DOCUMENTAÇÃO SOMENTE PARA AS MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:  
-Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme 
modelo no Anexo VIII deste edital.  
 
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 3 (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 sitio da Secretaria da Receita Federal; 
 
c) Quando não optante pelo SIMPLES nacional: 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 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  
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-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 - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Artigo 
7º da Constituição Federal, firmada pelo representante legal da empresa 
licitante. 

 
4.3 - Só serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde 
que em vigor, ou, quando não declarada sua validade pelo emitente, 
expedido há no máximo trinta dias limite prevista para a entrega das 
propostas desta licitação. 
 
4.4 - Os documentos de Habilitação poderão ser apresentados em 
original, ou por qualquer processo de cópia, desde que autenticadas por 
cartório competente ou por servidor da Administração, consoante ao 
disposto no “caput” do artigo 32, da Lei 8.666/93. 
 
4.5 – Empresa (s) não cadastrada poderá participar da licitação desde 
que requeira, por escrito, a sua inscrição até o terceiro dia anterior à 
data designada para a abertura dos envelopes, desde que o pedido de 
cadastramento haja sido deferido. 
 
4.5.1 – O cadastramento somente poderá ser realizado mediante 
apresentação dos documentos na sede da Prefeitura Municipal. Não 
serão aceitos cadastramento diferente em hipótese alguma. 
 
4.6 - Não serão consideradas propostas apresentadas por consórcios ou 
grupos de firmas. 
 
4.7 - A falta de qualquer documento, ou a sua apresentação em 
desacordo com o presente Edital, implicará na não habilitação do 
Licitante. 
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4.8 - No caso de não habilitação, os envelopes nº. 02, de Proposta 
Comercial, serão devolvidos sem abrir, mediante recibo, após término 
do processo licitatório. 
 
4.9 - Todos os documentos listados nesta cláusula deverão ser 
apresentados sem emendas rasuras ou entrelinhas, motivos para sua 
rejeição pela CPL. 
 
4.10 - Não poderão participar desta licitação empresas que se enquadre 
em qualquer das situações abaixo: 
 
a) tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão público 
Federal, Estadual ou Municipal; 
 
b) estejam em regime de concordata ou falência; 
 
c) empresas cujos dirigentes, sócios, acionistas, responsáveis técnicos, 
representantes legais, detentores de mais de 5% de seu capital social 
sejam funcionários públicos do município. 
 
4.11 - A participação nesta Tomada de Preços, implica em aceitação 
integral e irrestrita dos termos deste edital, dos regulamentos 
administrativos, das normas técnicas e, principalmente, das exigências 
e penalidades contidas na lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
5 – CLAUSULA QUINTA - DA HABILITAÇÃO -  ENVELOPE Nº. 01 - 
HABILITAÇÃO –  
 
5.1 - Os documentos a serem apresentados no envelope contendo a 
Habilitação, serão os seguintes:  
a) Cópia do Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor expedido 
pelo Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de 
FRANCISCO BADARÓ/MG. 
b) Certidão Negativa de Débito - CND, fornecida pelo Instituto Nacional 
de Seguridade Social – INSS, vigente na data de abertura desta 
licitação.  
c) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS-CRF Certidão Negativa de Débito  
d) DOCUMENTAÇÃO SOMENTE PARA AS MICROEMPRESAS  
- Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme 
modelo no Anexo VIII deste edital.  
e) Registro no Cadastro Geral de contribuintes do Ministério da Fazenda 
- CNPJ; 
 
5.1.1 - Os documentos a que se refere o item anterior poderão ser 
apresentados em original, em cópia reprográfica autenticada, ou em 
cópia comum, na forma do artigo 32 da Lei nº. 8.666/90, sendo 
atestados e rubricados pelos membros da Comissão de Licitação, desde 
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que, acompanhados dos documentos originais e das respectivas 
certidões de publicação no órgão da imprensa oficial, quando for o caso.  
 
 
6 - CLÁUSULA SEXTA – PRAZOS 
  
6.1 – As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 
60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega. 
  
6.2 - O prazo de execução do futuro contrato para aquisição e 
fornecimento das PEÇAS DE REPOSIÇÃO/LUBRIFICANTES E OUTROS 
p/ veículos será contados a partir da data de sua assinatura ate 31 de 
dezembro de 2010. 
 
6.3 - Na hipótese da Prefeitura não assinar o contrato com a empresa 
vencedora ou com outra, na ordem de classificação, no prazo de 60 
(sessenta) dias da data da entrega das propostas, as licitantes ficarão 
liberadas de quaisquer compromissos assumidos. 
 
6.4- O prazo de execução poderá ser alterado, por necessidade da 
Prefeitura, se houver acordo entre as partes, mediante assinatura de 
termo aditivo. 
 

6.5 - O Contrato poderá a qualquer tempo, ser aditado para adequações 
às disposições governamentais aplicáveis à espécie. 
 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA: DO CREDENCIAMENTO PARA MANIFESTAÇÕES 
NAS REUNIÕES 
 
7.1- Para manifestações nas reuniões, assinaturas em atas e demais 
documentos, a empresa participante deverá se fazer representar por 
pessoa devidamente credenciada através de documento hábil, assinado 
por representante legal da empresa identificado como tal e 
acompanhado de cópia de documento do credenciamento. 
 
7.2 - O documento de credenciamento deverá obedecer ao Modelo do 
Anexo-IX , deste Edital, segue apenso ao presente. 
 
7.3 - O credenciamento deverá conferir ao credenciado amplos poderes, 
inclusive para renúncia do direito de recorrer. 
 
7.4 - O credenciamento será retido pela Comissão de Licitação e juntado 
ao processo Licitatório. 
 
7.5 - Não será permitida a participação de um mesmo representante 
para mais de uma empresa licitante. 
 
7.6 - O procedimento de credenciamento obedecerá como a seguir: 
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a) iniciada a sessão e antes da abertura de documentos, a Comissão de 
Licitação procederá ao credenciamento dos representantes dos 
licitantes; 
b) Será indeferido o credenciamento sempre que não forem 
apresentados os documentos necessários à identificação ou 
demonstrada sua condição de representante do licitante; 
c) as pessoas interessadas não credenciadas poderão acompanhar as 
sessões de abertura dos envelopes, desde que não interfiram de modo a 
perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 
 
8 - CLÁUSULA OITAVA - PROPOSTA COMERCIAL 
 

8.1 - A proposta comercial será apresentada no ENVELOPE Nº. 02, 
contendo os seguintes documentos em uma única via, sem emendas 
rasuras ou entrelinha, motivos de sua rejeição pela CPL; 
 
8.1.1 - Proposta de preços, em papel timbrado da firma, conforme 
Modelo que segue junto ao Edital, digitada ou datilografada, carimbada, 
datada e assinada por seu Representante legal, contendo a descrição 
detalhada do bem ofertado e demais informações conforme disposto: 
a) nome e endereço da proponente, CNPJ, Inscrição Estadual, fax e 
Fone, se houver; 
b) modalidade e número da licitação; 
c) preço unitário e total em moeda corrente nacional devendo neles 
estar incluídas todas as despesas tais como: frete, despesas com o 
fornecimento dos materiais/peças, encargos trabalhistas e sociais, 
todos os custos diretos e indiretos, taxas, remuneração, despesas 
fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras necessárias não 
especificadas neste edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do 
objeto desta Tomada de Preços. Nenhuma reivindicação para 
pagamento adicional será considerada se decorrer de erro ou má 
interpretação do objeto da presente Tomada de preços ou do edital. 
Considerar-se-á que os preços propostos são completos e suficientes 
para cobrir todas às despesas com a aquisição e fornecimento das 
peças/lubrificantes e outros. 
  
8.2 - Havendo divergência entre a expressão numérica e a por extenso 
do preço, prevalecerá a segunda; 
 
8.3 – CONSIDERARÃO PREÇOS EXCESSIVOS AQUELE SUPERIOR AO 
ESTIMADO NA COTAÇÃO DE PREÇOS. 
 
8.4 - As propostas acima dos valores estipulados serão 
CONSIDERADAS DESCLASSIFICADAS. 
 
9 – CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 
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9.1 – Por força da lei federal № 8.880 de 27 de maio de 1994, os preços 
não serão reajustados, salvo se houver legislação federal autorizando o 
reajuste. 
 
9.2 – Fica assegurado o equilíbrio financeiro conforme disposto no art. 
65, II, d da Lei. 8.666/93 e suas posteriores alterações. 
 
10 – CLÁUSULA DÉCIMA – RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
 
10.1 - No dia, hora e local fixados na cláusula primeira, proceder-se-á a 
abertura dos envelopes em reunião pública e na presença das licitantes 
que se fizerem presentes ou representados (apenas um por licitante), 
devidamente credenciados na forma do disposto neste edital e seu 
julgamento terá início de acordo com a seguinte rotina: 
 
10.1.1 - O não comparecimento da licitante (com representante 
credenciado) ao ato implicará na sua tácita concordância com as 
decisões tomadas; 
 
10.1.2 - Abertura dos ENVELOPES Nº. 01 - HABILITAÇÃO, com a 
rubrica pela CPL e pelos licitantes credenciados em todos os 
documentos deles constantes; 
 
10.1.3 - Análise dos documentos de habilitação; 
 
10.1.4 - Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal 
que não afete o conteúdo, a idoneidade do documento ou não impeça 
seu entendimento; 
   
10.1.5 - No caso de inabilitação de todos os interessados, a comissão de 
Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação 
de novos documentos, conforme disposto no artigo 48, parágrafo único 
da Lei 8.666/93; 
 
10.1.6 - A INABILITAÇÃO ACARRETARÁ A NÃO ABERTURA DO 
ENVOLOPE Nº. 02 – PROPOSTA; 
 
10.1.7 - Proclamação, pela CPL, das Licitantes habilitadas e das não 
habilitadas; 
 
10.1.8 - Os representantes das empresas proponentes devidamente 
credenciados na forma do disposto na cláusula sexta deste edital, 
poderão, antes da abertura dos envelopes nº. 02 - Propostas 
Comerciais, recorrer da decisão referente à habilitação mediante 
simples protesto que será redigido a termo, hipótese em que a CPL 
adiará os trabalhos e concederá à recorrente os prazos legais para 
apresentação de razões por escrito e devidamente assinado, bem como, 
o prazo idêntico prazo para os demais impugnarem o recurso. Neste 
caso, os envelopes Nº. 02 serão rubricados pela CPL e pelos Licitantes 
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credenciados, e será marcada nova sessão para a continuidade da 
licitação, observando os preceitos legais; 
 
10.1.9 - Não havendo manifestação de licitantes quanto à apresentação 
de recursos, a CPL deverá registrar este fato em documento assinado 
por todos os licitantes; 
 
10.1.10 - Assinado o documento previsto em 10.1.9 ou decididos os 
recursos apresentados, a licitação terá seu prosseguimento com a 
abertura dos ENVELOPES Nº. 02; 
 
10.1.11 - A CPL verificará se as propostas atendem às condições 
previstas neste Edital e seus Anexos, desclassificando as que não 
satisfazerem às exigências no todo ou em parte. 
 
10.1.12 - Não considerarão qualquer oferta de vantagem não prevista 
neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundos 
perdidos, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais 
licitantes. 
 
10.1.13 - Serão desclassificadas as propostas que: 
 
a) Contiverem quaisquer limitações, reservas ou condições em 
desacordo com o presente Edital e/ou anexos; 
b) Forem apresentadas de maneira incompleta; 
c) Contiverem preços excessivos e/ou manifestamente inexeqüíveis; 
 
10.2 - Não serão aceitos preços superiores aos praticados no mercado, 
auferidos conforme pesquisa realizada por esta Prefeitura; 
 
10.3 - Considerar-se-á preço manifestamente inexeqüível o que 
apresente valor zero, simbólico, irrisório ou incompatível com os preços 
de mercado apurados na forma prevista neste item. 
 
10.4 - A CPL poderá solicitar esclarecimentos complementados ou fazer 
consultas para garantir o perfeito entendimento dos documentos 
apresentados, porém nenhum documento constante dos envelopes 01 
e/ou 2, que deveria constar originalmente da proposta, poderá ser 
modificado ou substituído, após sua entrega à CPL. 
 
11 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO  JULGAMENTO 
 
11.1 - As propostas que foram consideradas HABILITADAS serão 
ordenadas e classificadas em ordem crescente, sendo classificada em 
primeiro lugar a proposta que apresentar o MENOR PREÇO POR LOTE 
GLOBAL do objeto da presente licitação.  
 
11.1.1 - Se a(s) proposta(s) de menor valor não for ofertada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta 
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apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou 
até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada, 
proceder-se-á da seguinte forma:  
 
11.1.2 - Caso mais de uma microempresa ou empresa de pequeno porte 
encontrar-se nos intervalos estabelecidos no subitem 11.1.1 deste edital 
será realizada sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta.   
 
11.1.3 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em 
seu favor o objeto licitado.  
 
11.1.4 - Neste caso, o Presidente da Comissão convocará o 
representante da licitante presente na sessão pública para a 
apresentação da nova proposta, que será consignada na ata de 
julgamento da licitação.  
 
11.1.5 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, na forma do subitem 10.1.3 deste edital, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do subitem 10.1.1 deste edital, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito.  
 
11.1.6 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos 
subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame.  
 
11.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal, prevista no subitem 1.7 deste edital, da Microempresa (ME) ou 
Empresa de Pequeno Porte (EPP), será assegurado o prazo de 2 (dois) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularização 
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa.  
 
11.3 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no 
subitem 10.2 deste edital, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº.

 

8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
contratação, ou revogação da licitação.  
 
12 – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CONTRATO 
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12.1 – Integra o presente edital, sob forma do anexo - I, a minuta de 
contrato cujas disposições disciplinarão as relações entre a Prefeitura 
Municipal e a Adjudicatária. 
 
12.2 – A Prefeitura Municipal de FRANCISCO BADARÓ convocará a 
empresa vencedora para a assinatura do respectivo contrato, com 
antecedência de até 05 (cinco) dias. 
 
12.3 – A Adjudicatária será também responsável, na forma do contrato, 
pela qualidade dos produtos e dos materiais fornecidos, em 
conformidade com as especificações contidas no Edital e na proposta 
apresentada, em conformidade com as normas da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas - ABNT, e demais normas técnicas pertinentes. A 
ocorrência de desconformidade implicará no na substituição dos 
materiais recusados, sem ônus para a Prefeitura Municipal e sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
12.4 – A adjudicatária será também responsável, na forma do contrato, 
por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, tributárias, 
previdenciárias e trabalhistas; por todas as despesas decorrentes de 
eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminação, e por todos os 
danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros, em especial 
Concessionários de serviços públicos, em virtude da execução de obras 
ou serviços a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores. 
 
12.5 – Os motivos de força maior, a juízo da Prefeitura Municipal, 
possam justificar a suspensão da contagem de prazo, com a 
prorrogação do contrato, somente serão considerados quando 
apresentados na ocasião das respectivas ocorrências. Só serão 
considerados quaisquer pedidos de suspensão da contagem de prazo 
baseados em ocorrências não aceitas pela Fiscalização na época da 
ocorrência, ou apresentados intempestivamente. 
 
13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ADESÃO 
 
13.1 - Depois de encerrada a reunião de abertura do processo 
licitatório, independente de declaração expressa, é vedado ao licitante 
vencedor retirar sua proposta, implicando na aceitação integral e 
irretratável dos termos do edital, seus anexos e instruções, bem como 
na observância dos regulamentos administrativos e das normas 
técnicas, gerais ou especiais, aplicáveis .  
 
14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- RECURSOS  
 

14.1 - Em todas as fases da presente licitação caberá recurso das 
decisões tomadas, dirigindo à Autoridade Competente nos prazos e 
prescrições legais. 
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14.2 - Decairá do direito de impugnar os termos parciais ou totais do 
presente Edital quem não o fizer de acordo com o artigo 41, § 1º. e 2º. 
da Lei  8.666/93.  
 
14.3 - Os recursos das decisões da Comissão de Licitação serão 
apresentados por escrito, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados 
da intimação do ato ou da data de lavratura da ata, e dirigidos ao Exmo 
Sr. Prefeito Municipal. A Comissão de Licitação poderá reconsiderar sua 
decisão em igual prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou faze-lo subir, no 
mesmo prazo, devidamente informado. Reconsideração estará sujeita a 
recurso “ex offício”. 
 
15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS PAGAMENTOS  
 
15.1 - O pagamento será realizado, após a emissão da Nota Fiscal 
 
15.2 - Não será admitida proposta com condição de pagamento 
diferente daquela definida no item anterior. 
 
15.3 - A Prefeitura não efetuará pagamento através de cobrança 
bancária; os pagamentos serão efetuados nas modalidades “ordem de 
pagamento bancária” ou “Cheques Nominais”, devendo a adjudicatária 
indicar o número de sua conta corrente, agência e banco 
correspondente. 
 
15.4 – Por ocasião do pagamento, deverá o proponente apresentar, no 
ato, cópia das certidões negativas referentes ao INSS e ao FGTS, sendo 
que a não apresentação implicará na retenção do pagamento até que 
seja regularizada a situação da empresa perante os órgãos competentes; 
 
15.5 – Os pagamentos a que se referem os itens anteriores serão feitos 
através de cheque nominal à empresa no exato valor da Ordem de 
Fornecimento e Nota Fiscal apresentados; 
 
15.6 – Todo e qualquer pagamento a ser efetuado por esta 
Administração, só se concretizará, após a apresentação da quitação de 
todos os encargos trabalhistas e previdenciários, impostos devidos ao 
município, de responsabilidade da contratada.  
 
16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 
 

16.1 – A recusa da adjudicatária em assinar os contratos dentro do 
prazo estabelecido na cláusula, caracteriza o descumprimento total das 
obrigações assumidas, sujeitando às penalidades previstas no subitem 
16.2. 
 
16.2 – Pela inexecução total ou parcial do contrato a Prefeitura 
Municipal poderá aplicar as seguintes sanções, garantida prévia defesa: 
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16.2.1 – Advertência; 
 
16.2.2 – Multa de mora de até 2% (dois por cento) por dia sobre o valor 
do contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias úteis; 
 
16.2.3 – Multa de até 20 (vinte por cento) sobre o valor do contrato, 
após esgotado o prazo fixado no subitem anterior; 
 
16.2.4 – Suspensão temporária de participação em licitação, ou 
impedimento de contratar com o poder executivo por prazo não superior 
a 02 (dois) anos; 
 
 
16.2.5 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação, tudo nos 
termos do art. 87, IV, ̕̕§§ 1º. E 2º. da  Lei 8.666/93; 
 
16.2.6 – Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por 
meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos; 
 
16.2.7 – Tenham praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos 
da licitação; 
 
16.2.8 – Tenham demonstrado não possuir idoneidade para contratar 
com o Poder Executivo, em virtude de outros atos ilícitos praticados.   
            
17 – CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RECEBIMENTO DO OBJETO DO 
CONTRATO 
 
17.1 – O objeto do contrato será recebido de maneira parcelada, 
conforme a necessidade do município e de acordo com as ordens de 
fornecimento emitidas pelo responsável do Setor/Departamento 
 
17.2 – A adjudicatária é obrigada a reparar, corrigir, remover, 
reconstituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou de má qualidade dos materiais entregues, na forma da 
Lei. 
 
18 – CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 
 
18.1 - É competente o foro da comarca de Minas Novas/MG, para 
dirimir quaisquer dúvidas, questões ou demandas relativas a esta 
Tomada de preços e à adjudicação dela decorrente. 
 
19 - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
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19.1 - As Licitantes estão obrigadas a examinar cuidadosamente todos 
os documentos constantes do presente Edital, não sendo válida 
qualquer alegação de desconhecimento ou de ignorância dos mesmos. 
 
19.2 - A Prefeitura Municipal de FRANCISCO BADARÓ poderá acrescer 
ou diminuir quantitativamente até o limite de 25% (Vinte e cinco por 
cento), do objeto da presente licitação, constante nos ANEXOS/LOTES, 
desse Edital. 
 
19.3 - Findo o prazo de recebimento da documentação de habilitação e 
das propostas, estabelecido no preâmbulo deste EDITAL, não será 
permitido, em hipótese alguma, o ingresso de qualquer outro licitante, 
como também quaisquer retificação da documentação de habilitação 
e/ou das propostas, após efetivadas as entregas. 
 
19.4 - A Comissão Permanente de licitação poderá, em qualquer fase da 
licitação, promover diligências objetivando esclarecer ou complementar 
informações que possam instruir e elucidar questões pendentes do 
processo, vedada a juntada de documento não apresentado no 
momento oportuno. 
 
19.5 - Integram este Instrumento, independentemente de transcrição, 
para todos os fins e efeitos legais, os seguintes anexos: 
Anexo  I -  
Anexo  II- 
Anexo III – Minuta de Contrato; 
Anexo IV– Carta de credenciamento, 
Anexo V – Modelo de proposta; 
Anexo VI - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII 
do Artigo 7º da Constituição Federal, firmada pelo representante legal 
da empresa licitante;  
Anexo VII - Atestado expedido pela Prefeitura Municipal, de que o 
licitante tomou conhecimento do local de entrega dos produtos, dos 
meios de acesso, transportes e demais condições locais necessárias à 
perfeita execução do contrato;  
Anexo VIII - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte; 
Anexo XIV  – Relação de Documentos para Certificado de Registro 
Cadastral.  
 
19.6 - Fica reservado à Prefeitura o direito de anular ou revogar esta 
licitação em qualquer fase, total ou parcialmente, sem que caiba às 
Licitantes nenhum tipo de indenização. 
   

FRANCISCO BADARÓ/ MG,13/08/2010. 
 
                                    
                                 José João de Figueiró  Oliveira 

Prefeito Municipal 
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MINUTA  DE CONTRATO ......../2010 
 

Contratação de Empresa para fornecimento de  
Peças de Reposição/Lubrificantes e outros para 
Manutenção dos veículos pertencentes à 
municipalidade,  que entre si fazem, de um 
lado, como CONTRATANTE, a Prefeitura 
Municipal de Francisco Badaró/MG, e do outro, 
como CONTRATADA, a Empresa 
__________________________ em conformidade 
com as cláusulas estabelecidas abaixo: 

 
 
CLÁUSULA I – DAS PARTES E DOS FUNDAMENTOS LEGAIS 
 
1.1 – DO CONTRATANTE 
A Prefeitura Municipal de Francisco Badaró/MG, com sede à Rua 
Araçuaí - s/nº – Centro – Francisco Badaró (MG), CNPJ nº.: 
18.051.524/0001-77, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
Sr. José João de Figueiró Oliveira, brasileiro, casado, Servidor Público, 
portador da Carteira de Identidade nº. 12.421.249 SSP/MG e CPF nº.: 
405.078.746-88, residente e domiciliado à Rua Monsenhor Bernardino, 
nº 25 – Bairro de Fátima – Francisco Badaró/MG. 
 
1.2 – DA CONTRATADA 
A Empresa _______________________, sediada à Rua 
______________________, nº ____________ - Centro, nesta cidade de 
_______________, inscrita no CNPJ. sob o nº. 
___________________________, representada legalmente pelo Sr. 
_______________________________________. 
 
1. 3 - DOS FUNDAMENTOS 
A presente contratação decorre do Processo Administrativo Licitatório 
nº. ____/10, na modalidade Tomada de Preço nº. ____/10, regido pela 
Lei N°.: 8.666/93 – Lei de Licitação e contratos Administrativos. 
 
CLÁUSULA II – DO OBJETO E DAS NORMAS DE EXECUÇÃO 
2.1 – DO OBJETO 
O Objeto do presente contrato é a Contratação de Empresa para 
fornecimento de Peças de Reposição/Lubrificantes e outros para 
Manutenção dos veículos pertencentes à municipalidade, conforme 
descrição detalhada e o seu quantitativo, relacionadas por veículos, 
constantes nos Anexos/Lotes que são partes integrantes deste Edital.  
 
CLÁUSULA III – DO PRAZO DO CONTRATO E DO PAGAMENTO 
3.1 – DO PRAZO 
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O prazo estipulado para fornecimento das PEÇAS DE 
REPOSIÇÃO/LUBRIFICANTES E OUTROS p/ veículos objeto do 
presente contrato, será contados a partir da data de sua assinatura ate 
31 de dezembro de 2010. 
3.1.2- O prazo de execução poderá ser alterado, por necessidade da 
Prefeitura, se houver acordo entre as partes, mediante assinatura de 
termo aditivo. 
3.1.3 - O Contrato poderá a qualquer tempo, ser aditado para 
adequações às disposições governamentais aplicáveis à espécie. 
 
3.2 – DO VALOR 
O valor do presente contrato é de R$___________ 
(________________________________), conforme, proposta de preços 
apresentado pela empresa vencedora. 
 
3.3 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
3.3.1 – O pagamento será efetuado mediante entrega e confirmação da 
qualidade e quantidade do produto/peças especificado, de acordo com o 
Departamento Competente da Prefeitura Municipal de Francisco Badaró 
– MG, mediante requisição e apresentação do Contrato assinado/Nota 
Fiscal e Empenho em dias úteis. 
3.3.2 – Os produtos/peças poderão sofrer alta de preço dentro do 
período do contrato, desde que obedeça tabelas de preço de mercado 
instituído pelo Governo Federal, não sendo permitido, de forma alguma, 
aumento superior àqueles autorizados pelo Governo. 
 
3.4 – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  
3.4.1 – A empresa vencedora efetuará o fornecimento de acordo com o 
contrato, e mediante requisição própria emitida pelo Prefeito Municipal 
ou a quem ele delegar, obedecendo as condições de pagamento 
conforme proposta apresentada e vencedora do certame.  
3.4.2 – Os produtos/peças deverão ser entregues em suas embalagens 
originais, em perfeito estado de funcionamento, no almoxarifado da 
Prefeitura Municipal em Francisco Badaró/MG, no horário comercial. 
3.4.3 – A Prefeitura Municipal de Francisco Badaró é reservado o direito 
de adquirir todo ou parte dos produtos/peças licitados de forma 
parcelada e dentro do prazo do Contrato, sendo que toda necessidade 
será avisada antecipadamente, de forma oficializada e com 
encaminhamento da requisição própria emitida pela Prefeitura 
Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
CLÁUSULA IV – DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
4.1 – A Empresa vencedora do certame, terá o prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados a partir da data da HOMOLOGAÇÃO do 
resultado da licitação ou da convocação pela contratante, para assinar 
o contrato de fornecimento dos produtos/peças, sob pena de, não o 
fazendo, sujeitar-se – á à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 
contrato, independente da aplicação de outras sanções previstas e Lei. 
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CLÁUSULA V - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
5.1 - A despesa será realizada de acordo com a Lei Municipal nº 760 de 
21 de dezembro de 2009, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa para o 
Exercício Financeiro de 2010”, correndo à conta das seguintes Dotações 
Orçamentárias: _____________________________________________ 
 
 
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1 – A CONTRATADA responsabilizar-se-á: Pelo cumprimento do 
presente contrato, especialmente pelo fornecimento dos produtos/peças 
especificados, na forma e condições avençados. 
 
CLÁUSULA VII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1 - Encaminhar de forma oficializada a solicitação de fornecimento 
dos produtos licitados através de requisição própria da Prefeitura ou 
autorização de fornecimento, assinada pelo Prefeito Municipal ou quem 
delegar, com prazo de 05 (cinco) dias de antecedência e obedecendo a 
vigência do contrato. 
 
7.2 – Efetuar pagamento à CONTRATADA no prazo e forma estipulados 
neste contrato mediante entrega de Nota Fiscal de Fornecimento dos 
matérias/produtos, de conformidade com as autorizações expedidas 
pelo Prefeito Municipal. 
 
CLÁUSULA VIII – DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES 
8.1 – Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimo ou 
redução) pelo fornecimento dos produtos/peças, objeto deste contrato, 
poderá ser determinada pela CONTRATANTE mediante assinatura de 
Termo Aditivo, observadas as normas legais vigentes. 
 
CLÁUSULA IX – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO 
CONTRATO 
9.1 – Compete ao Departamento Municipal de Transporte, fiscalizar e 
acompanhar o fornecimento dos produtos/peças, averiguando data de 
fabricação, prazo de validade, preços condizentes aos instituídos e 
normatizados pelo Governo ora executados , receber e atestar se faturas 
(Notas  Fiscais) apresentadas pela CONTRATADA para pagamento / 
recebimento. 
 
CLÁUSULA X – DA RESCISÃO 
10.1 – A rescisão do presente contrato poderá ser: 
10.1.1 – Determinado por ato motivado da Administração, após 
processo regular, assegurado o contraditório e ampla defesa, nos casos 
do artigo 78, I, XII e XVII, parágrafo único da lei 8.666/93; 
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. 
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10.2 – No caso do Contrato, ficará suspenso o pagamento à 
CONTRATADA até que se apurem eventuais perdas e danos. 
 
 
CLÁUSULA XI – DAS PENALIDADES 
11.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas 
caracterizará a inadimplência da CONTRATADA, ficando a mesma, 
garantida defesa prévia, sujeita às seguintes penalidades: 
I – Advertência; 
II – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, devidamente 
atualizado pelo Índice Geral dos Preços do Mercado – IGPM/FGV; 
III – Suspensão temporária de participação em licitação pelo prazo de 
02 (dois) anos; 
 
CLÁUSULA XII – DA INDENIZAÇÃO 
12.1 – Ocorrendo a rescisão, à CONTRATADA caberá receber o valor 
dos produtos fornecidos até a data da rescisão, desde que observado o 
item 9.1 da cláusula IX do presente contrato. 
 
CLÁUSULA XIII – DO FORO 
13.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Minas Novas/MG, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas deste contrato, com renúncia expressa a 
qualquer outro, por mais especial que seja. 
 
E por estarem assim justos e contratados, assinam as partes 
contratantes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, presentes as 
testemunhas, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. 
 

Francisco Badaró/MG, ____ de _________ de ________. 
 
             

José João de Figueiró Oliveira 
Prefeito Municipal de Francisco Badaró - MG 

 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Empresa Contratada 

 
TESTEMUNHAS: 
 
Nome: ______________________________________ 

CPF nº. _____________________________________ 

Nome: ______________________________________ 

CPF nº. _____________________________________ 
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CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

 
Licitação – Modalidade: Tomada de Preços nº.  
 
Processo Licitatório nº.  
 
Tipo: Menor Preço por Lote 
 
Execução: Fornecimento parcelado 
 
 
 
 
 
     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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MODELO DE PROPOSTA 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº.  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº.  

 
FIRMA: 
 

CNPJ: 

Endereço: Inscrição Estadual: 

Cidade: UF: 

Objeto: Contratação de Empresa para a  
 
Propõe-se a executar para a Prefeitura Municipal de FRANCISCO BADARÓ, A 
AQUISIÇÃO através do fornecimento parcelado de 
 
Município de FRANCISCO BADARÓ/MG, de acordo com o Processo Licitatório nº. 
_________ Tomada de Preços nº. ___________, declarando:  
 
a) Que se submete inteiramente às disposições da Lei nº. 8.666/93 de 21/06/93 e 
suas alterações, às exigências do edital e às especificações dos Anexos que dele fazem 
parte integrante; 
b) que se compromete a entregar e fornecer os materiais/peças, nos prazos 
determinados pela fiscalização; 
c) que cumprirá fielmente o contrato. 
d) que se compromete a executar o contrato, objeto da licitação, no prazo estabelecido 
no edital; 
 
O valor pela Aquisição e Fornecimento dos materiais Execução total da obra 
R$__________________ (__________________________)  
  
 
Validade da Proposta: 60(sessenta) 
dias 
 
 
 

 
Prazo de Entrega:  
 
Condições de Pagamento:  

 
 

LOCAL E DATA:_____________ DE ____________________________ DE 2010 
 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO VI 
  
DECLARAÇÃO 

DE 
CUMPRIMENTO 
DO DISPOSTO 
NO INCISO 

XXXIII DO ART. 
7º DA 

CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 

 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ 
– ESTADO DE MINAS GERAIS – 

ADM: “Valorizando a Vida, Resgatando a Cidadania”. 

RUA ARAÇUAI, S/N –  TELEFAX: (033) 3738.1123/3738.1228 – FRANCISCO BADARO – MINAS GERAIS 

 

 
 

 

 
 
 

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

 
   

DECLARAÇÃO 
EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 
 

 
 
............................................................................................., inscrito 
no CNPJ nº. ........................................, por intermédio de seu 
representante o(a) Sr(a) 
.............................................................................................., portador 
da Carteira de Identidade nº. ................................... e do CPF nº. 
.........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso 
V do art. 27 da Lei nº. 8.666, 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 (   ). 
 
 
............................................... 
(data) 
 
............................................................ 
(representante legal) 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
 
*Deverá ser impresso em papel timbrado da empresa 
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     ANEXO VII 
Atestado expedido 
pela Prefeitura 
Municipal, de que o 
licitante tomou 
conhecimento do 
local de entrega dos 
produtos, dos meios 
de acesso, transportes 
e demais condições 
locais necessárias à 
perfeita execução do 
contrato. 
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ANEXO VIII 

Declaração de 
Microempresa 
ou Empresa de 
Pequeno Porte 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. ___/2010 

TOMADA DE PREÇOS Nº. ___/2010 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
_____________________________ (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob 
nº. ___________________,por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 
__________________________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº. ______________________ e CPF n º ______________________, 
DECLARA, para fins do disposto na cláusula-11 do Edital Tomada de 
Preços nº. 003/09, 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 empresa está excluída das vedações constantes 
do parágrafo 4º. do artigo 3º. da Lei Complementar nº.123, de 14 de 
Dezembro de 2006. 
 

(localidade) __________ de ______________________ de 2010. 
 
 
 
 

(Representante Legal) 
 
 
 
 
 
OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, 
ratificando-se a condição jurídica da empresa licitante.  
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 ANEXO XIV 
RELAÇÃO  

DOS 
DOCUMENTOS 

EXIGIDOS  
PARA 

HABILITAÇÃO 
PARA  

CADASTRO 
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RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO 
PARA CADASTRO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 

 
Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alterações.  
 
SEÇÃO II DA HABILITAÇÃO Art. 27: Para habilitação nas licitações 
exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a: 
 
I – HABILITAÇÃO JURÍDICA; II – REGULARIDADE FISCAL; III – 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA; IV – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA. 
 
I – HABILITAÇÃO JURÍDICA (ART. 28) 
A documentação relativa à Habilitação Jurídica, conforme o caso, 
consistirá em: 
 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
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; 
 
II – 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, 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 de 
quitação 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 do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS-CRF. 
f) Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.  
 
III – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
a) Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – CREA da empresa licitante; 
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b) Qualificação do(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) pelos 
serviços objeto desta licitação, devidamente registrado no CREA, o qual 
deverá obrigatoriamente participar da execução contratual. 
  
IV – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (ART.31)  
 
A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-
á:  
 
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 3 (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; 
 
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: 
 
a.1) Quando optante pelo SIMPLES nacional: apresentar comprovante 
da opção pelo SIMPLES obtido no sitio da Secretaria da Receita Federal; 
 
a.2) Quando não optante pelo SIMPLES nacional: 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. 
 
a-3) Comprovante ou Declaração que dê cumprimento ao disposto no 
inciso XXXIII do art. 7º. da Constituição Federal, onde proíbe o trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer 
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de quatorze anos (MODELO ANEXO VIII) 
 
b) Os documentos exigidos neste subitem, quando forem próprios, 
deverão ser assinados pelo representante legal do licitante e 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;  
 
c) A empresa com menos de um exercício financeiro, para cumprir essa 
exigência, deverá apresentar o Balanço de Abertura ou o último Balanço 
Patrimonial levantado;  
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d) 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.  
 
e) 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”:  
 
f) 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, com data não anterior a 90(noventa) dias da data da entrega 
da documentação. 
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2010 

 
 

 
 
 
  Pelo presente, DECLARO que recebi o Edital de Licitação 
Pública: Modalidade: Tomada de Preços nº. 0008/2010, Processo 
Licitatório nº. 038/2010, que será aberto no dia ____/___10, às 
14h00min horas, na sala de Licitação da Prefeitura Municipal de 
FRANCISCO BADARÓ/MG, a qual participarei levando os documentos 
necessários à habilitação e proposta, ciente de todos os termos. 
 
 
 
 
Local e Data:_____________________, _____ de ___________________ 2010. 

 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Responsável e Carimbo da Empresa 
 

  
    
 
 
 
 
 
 
 


