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 EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 
 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS nº. 004/2011 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 034/2011 
  
TIPO: Menor Preço unitário 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – PREAMBULO: 
 
1.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ-MG, através do 
senhor José João de Figueiró Oliveira, Prefeito Mun icipal e a 
Comissão Permanente de Licitações - CPL, torna públ ico, que 
realizará licitação na modalidade Tomada de Preço. A presente 
licitação destina-se a selecionar proposta mais van tajosa para a 
administração na Contratação de Empresa para Aquisi ção e 
fornecimento de Equipamentos /Materiais Permanentes  para o 
estruturação da Unidade Básica de Saúde Esplanada  e Unidade 
Materno Infantil em Francisco Badaró/MG,conforme de scrição 
detalhada e o seu quantitativos constantes nos Anex os 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 alt erações, pela 
Lei Complementar 123/2006 e em consonância com as c láusulas e 
condições a seguir especificadas. 
 
1.3 – As retificações do edital, por iniciativa ofi cial ou 
provocada por eventuais impugnações, obrigarão as t odas as 
licitantes e serão divulgadas pela imprensa, da mes ma forma que 
se deu publicidade ao presente edital. 
 
1.4 – A Tomada de Preços a que se refere este edita l poderá ser 
revogada por razões de interesse público decorrente  de fato 
superveniente, devidamente comprovado, ou anulado s em que caiba 
às licitantes qualquer direito a reclamação ou inde nização por 
estes motivos, de acordo com art. 49 da lei nº. 8.6 66/93. 
 
1.5 – Maiores informações e esclarecimentos de dúvi das de 
interpretação deste edital poderão ser obtidos na p refeitura 
municipal, sediada à Rua Araçuaí, s/n - Centro, FRA NCISCO 
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 P reços.  
 
1.6 - Os envelopes poderão ser entregues pessoalmen te, ou 
remetido por correio, ou qualquer outro meio, salvo  fac-símile e 
telex. Sendo de inteira responsabilidade da licitan te, a entrega 
devida dos mesmos no local, dia e horas constantes neste Edital.  
 
1.7 - No caso de participação de Microempresa e Emp resa de 
Pequeno Porte na presente licitação, estas serão HA BILITADAS 
mesmo que apresentarem alguma restrição na comprova ção de 
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regularidade fiscal, sendo que a regularidade da su a situação 
deverá ser efetuada nos moldes do subitem 11.2 dest e edital, 
como condição de adjudicação.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
2.1 - As propostas e documentos de habilitação deve rão 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 BADA RÓ - 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. 004/2011. 
Processo Licitatório nº. 034/2011 
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. 004/2011. 
Processo Licitatório nº. 034/2011 
Nome Completo e Endereço da Licitante  
 
2.2 - A Prefeitura receberá as propostas acompanhad as da 
documentação (em envelopes separados) até às 17h00m in, do dia 
06/10/2011 ,  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 rea lizada às 
14h00min horas do dia 07/10/2011, na sala de Licita ção, situado 
no endereço da prefeitura acima indicado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 
 
3.1 - É objeto da presente licitação a Contratação de Empresa 
para o Fornecimento de Equipamentos /Materiais Perm anentes para 
a estruturação da Unidade Básica de Saúde Esplanada  e Unidade 
Materno Infantil no município de Francisco Badaró, conforme 
descrição detalhada contendo o quantitativo constan te nos Anexos 
que ficam fazendo parte integrante deste Edital.  
 
3.2 – Os recursos necessários para fazer face à con tratação da 
empresa para o fornecimento de peças ora licitados correrão à 
conta da seguinte dotação orçamentária, conforme LO A Nº.783 de 
15 de dezembro de 2010.: 02- Prefeitura Municipal –  20402 –Fundo 
Nacional de Saúde – 10.302.0019.2.064 – Manutenção dos serviços 
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de assistência médica – 3.3.90.30.00 – material de consumo – 
Ficha – 364 - valor previsto anual –R$ 140.000,00. 
4 - CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  NA LICITAÇÃO 
- CADASTRO 
 
4.1 – Somente poderão participar da presente licita ção empresa 
que apresentarem o Certificado de Registro Cadastra l da 
Prefeitura Municipal de FRANCISCO BADARÓ ou que ate nderem 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 som ente 
poderá ser realizado mediante apresentação dos docu mentos na 
sede da Prefeitura Municipal.  
 
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 tra tando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por  ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus admini stradores 
atuais. 
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de socied ades civis, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
d) decreto de autorização, em se tratando de empres a ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País e at o de registro 
ou autorização para funcionamento expedido pelo órg ão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 
e) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 
Artigo 7º da Constituição Federal, firmada pelo rep resentante 
legal da empresa licitante. 
f) Registro no Cadastro Geral de contribuintes do M inistério da 
Fazenda - CNPJ; 
 
PROVA DE REGULARIDADE FISCAL: 
a) Registro no Cadastro Geral de contribuintes do M inistério da 
Fazenda - CNPJ; 
 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal , através de 
Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Fe derais, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal, e Cert idão de 
Quitação da Dívida Ativa da União, fornecida pela P rocuradoria 
da Fazenda Nacional, nos termos do artigo 62, do De creto-Lei 
nº.147, de 03/02/67, bem como de quitação com as Fa zendas 
Estadual e Municipal, mediante correspondentes comp rovações. 
c) Certidão Negativa de Débito - CND, fornecida pel o Instituto 
Nacional de Seguridade Social – INSS, vigente na da ta de 
abertura desta licitação.  
d) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia  por Tempo de 
Serviço – FGTS-CRF. 
 
DOCUMENTAÇÃO SOMENTE PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE:  
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-Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno P orte, 
conforme modelo no Anexo deste edital.  
 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do  último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na fo rma da lei, 
que comprovem a boa situação financeira da empresa,  podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado h á mais de 3 
(três) meses da data de apresentação da proposta, v edada 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 Patrimoni al e 
demonstração do resultado do exercício DRE, comprov ando 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 for em próprios, 
deverão ser assinados pelo representante legal do l icitante e 
pelo seu contador ou, quando publicados em Órgão de  Imprensa 
Oficial, deverão permitir a identificação do produt o e da data 
de sua publicação e conter o nome do contador e o n úmero 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 Aber tura 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 (Sociedad e Anônima):  
-Publicados em Diário Oficial; ou  
-Publicados em jornal; ou  
-Por cópia registrada ou autenticada na Junta Comer cial 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 o utro 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 s ede ou do 
domicílio do licitante.  
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-Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº. 9.317/96 
(Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Po rte) – 
“SIMPLES”.  

 
h) Certidão negativa de falência e concordata exped ida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídicos há menos d e sessenta 
dias contados da efetiva pesquisa do cartório em re lação à data 
da realização da Tomada de Preços; 

 
4.2 - Declaração de cumprimento do disposto no inci so XXXIII do 
Artigo 7º da Constituição Federal, firmada pelo rep resentante 
legal da empresa licitante. 

 
4.3 - Só serão aceitos documentos que expressem sua  validade, 
desde que em vigor, ou, quando não declarada sua va lidade 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 apre sentados em 
original, ou por qualquer processo de cópia, desde que 
autenticadas por cartório competente ou por servido r 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 at é o terceiro 
dia anterior à data designada para a abertura dos e nvelopes, 
desde que o pedido de cadastramento haja sido defer ido. 
 
4.5.1 – O cadastramento somente poderá ser realizad o mediante 
apresentação dos documentos originais ou por qualqu er processo 
de cópia, devidamente autenticados em cartório ou p elos membros 
da Comissão de Licitação do Município de Francisco Badaró, na 
sede da Prefeitura Municipal.  
 
4.6 - Não serão consideradas propostas apresentadas  por 
consórcios ou grupos de firmas.  
 
4.7  - A falta de qualquer documento, ou a sua apresenta ção em 
desacordo com o presente Edital, implicará na não h abilitação do 
Licitante. 
 
4.8 - No caso de não habilitação, os envelopes nº. 02, de 
Proposta Comercial, serão devolvidos sem abrir, med iante recibo, 
após término do processo licitatório. 
 
4.9 - Todos os documentos listados nesta cláusula d everão ser 
apresentados sem emendas rasuras ou entrelinhas, mo tivos para 
sua rejeição pela CPL. 
 
4.10 - Não poderão participar desta licitação empre sas que se 
enquadre em qualquer das situações abaixo: 
 
a) tenham sido declaradas inidôneas por qualquer ór gão público 
Federal, Estadual ou Municipal; 
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b) estejam em regime de concordata ou falência; 
 
c) empresas cujos dirigentes, sócios, acionistas, r esponsáveis 
técnicos, representantes legais, detentores de mais  de 5% de seu 
capital social sejam funcionários públicos do munic ípio. 
 
4.11 - A participação nesta Tomada de Preços, impli ca em 
aceitação integral e irrestrita dos termos deste ed ital, dos 
regulamentos administrativos, das normas técnicas e , 
principalmente, das exigências e penalidades contid as 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 envelop e contendo a 
Habilitação, serão os seguintes:  
a) Cópia do Certificado de Registro Cadastral de Fo rnecedor 
expedido pelo Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura 
Municipal de FRANCISCO BADARÓ/MG. 
b) Certidão Negativa de Débito - CND, fornecida pel o Instituto 
Nacional de Seguridade Social – INSS, vigente na da ta 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 v deste edital.  
e) Registro no Cadastro Geral de contribuintes do M inistério da 
Fazenda - CNPJ; 
 
5.1.1 - Os documentos a que se refere o item anteri or 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 Comis são de 
Licitação, desde que, acompanhados dos documentos o riginais 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 vali dade da 
proposta por 60 (sessenta) dias, contados da data d e sua 
entrega. 
  
6.2 - O prazo de execução do futuro contrato para a quisição e 
fornecimento dos Equipamentos /Materiais Permanente s será de 
30(trinta) dias corridos, contados da data da assin atura do 
contrato. 
 
6.3 - Na hipótese da Prefeitura não assinar o contr ato com a 
empresa vencedora ou com outra, na ordem de classif icação, no 
prazo de 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, as 
licitantes ficarão liberadas de quaisquer compromis sos 
assumidos. 
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6.4- O prazo de execução poderá ser alterado, por n ecessidade da 
Prefeitura, se houver acordo entre as partes, media nte 
assinatura de termo aditivo. 
 
6.5 - O Contrato poderá a qualquer tempo, ser adita do para 
adequações às disposições governamentais aplicáveis  à espécie.  
 
7 - CLÁUSULA SÉTIMA: DO CREDENCIAMENTO PARA MANIFEST AÇÕES NAS 
REUNIÕES 
 
7.1- Para manifestações nas reuniões, assinaturas e m atas e 
demais documentos, a empresa participante deverá se  fazer 
representar por pessoa devidamente credenciada atra vés de 
documento hábil, assinado por representante legal d a empresa 
identificado como tal e acompanhado de cópia de doc umento do 
credenciamento. 
 
7.2 - O documento de credenciamento deverá obedecer  ao Modelo do 
Anexo , deste Edital, segue apenso ao presente. 
 
7.3 - O credenciamento deverá conferir ao credencia do amplos 
poderes, inclusive para renúncia do direito de reco rrer. 
 
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 co mo a seguir: 
a) iniciada a sessão e antes da abertura de documen tos, a 
Comissão de Licitação procederá ao credenciamento d os 
representantes dos licitantes; 
b) Será indeferido o credenciamento sempre que não forem 
apresentados os documentos necessários à identifica ção ou 
demonstrada sua condição de representante do licita nte; 
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 tra balhos. 
 
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 fi rma, conforme 
Modelo que segue junto ao Edital, digitada ou datil ografada, 
carimbada, datada e assinada por seu Representante legal, 
contendo a descrição detalhada do bem ofertado e de mais 
informações conforme disposto: 
a) nome e endereço da proponente, CNPJ, Inscrição E stadual, fax 
e Fone, se houver; 
 
b) modalidade e número da licitação; 
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c) preço unitário e total em moeda corrente naciona l devendo 
neles estar incluídas todas as despesas tais como: frete, 
despesas com o fornecimento dos materiais, encargos  trabalhistas 
e sociais, todos os custos diretos e indiretos, tax as, 
remuneração, despesas fiscais e financeiras, e quai squer 
despesas extras necessárias não especificadas neste  edital, mas 
julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta Tomada de 
Preços. Nenhuma reivindicação para pagamento adicio nal 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 c obrir todas 
às despesas com a aquisição e fornecimento dos equi pamentos. 
  
8.2 - Havendo divergência entre a expressão numéric a e a por 
extenso do preço, prevalecerá à segunda; 
 
8.3 – CONSIDERARÃO PREÇOS EXCESSIVOS AQUELE SUPERIOR AO ESTIMADO 
NA COTAÇÃO DE PREÇOS. 
 
8.4 - As propostas acima dos valores estipulados se rão 
CONSIDERADAS DESCLASSIFICADAS. 
 
9 – CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 
 
9.1 – Por força da lei federal № 8.880 de 27 de maio de 1994, os 
preços não serão reajustados, salvo se houver legis lação federal 
autorizando o reajuste. 
 
9.2 – Fica assegurado o equilíbrio financeiro confo rme disposto 
no art. 65, II, d da Lei. 8.666/93 e suas posterior es 
alterações. 
 
10 – CLÁUSULA DÉCIMA –  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS  
 
10.1 - No dia, hora e local fixados na cláusula pri meira, 
proceder-se-á a abertura dos envelopes em reunião p ública e na 
presença das licitantes que se fizerem presentes ou  
representados (apenas um por licitante), devidament e 
credenciados na forma do disposto neste edital e se u julgamento 
terá início de acordo com a seguinte rotina: 
 
10.1.1 - O não comparecimento da licitante (com rep resentante 
credenciado) ao ato implicará na sua tácita concord ância com as 
decisões tomadas; 
 
10.1.2 - Abertura dos ENVELOPES Nº. 01 - HABILITAÇÃ O, 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 irre gularidade 
formal que não afete o conteúdo, a idoneidade do do cumento ou 
não impeça seu entendimento; 
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10.1.5 - No caso de inabilitação de todos os intere ssados, a 
comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (o ito) dias 
úteis para apresentação de novos documentos, confor me 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 habi litadas 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 redi gido a termo, 
hipótese em que a CPL adiará os trabalhos e concede rá à 
recorrente os prazos legais para apresentação de ra zões por 
escrito e devidamente assinado, bem como, o prazo i dêntico prazo 
para os demais impugnarem o recurso. Neste caso, os  envelopes 
Nº. 02 serão rubricados pela CPL e pelos Licitantes  
credenciados, e será marcada nova sessão para a con tinuidade da 
licitação, observando os preceitos legais; 
 
10.1.9 - Não havendo manifestação de licitantes qua nto à 
apresentação de recursos, a CPL deverá registrar es te fato em 
documento assinado por todos os licitantes; 
 
10.1.10 - Assinado o documento previsto em 10.1.9 o u decididos 
os recursos apresentados, a licitação terá seu pros seguimento 
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, desclassifica ndo as que 
não satisfazerem às exigências no todo ou em parte.  
 
10.1.12 - Não considerarão qualquer oferta de vanta gem não 
prevista neste edital, inclusive financiamentos sub sidiados 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 con dições 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 prat icados no 
mercado, auferidos conforme pesquisa realizada por esta 
Prefeitura; 
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10.3 - Considerar-se-á preço manifestamente inexeqü ível o que 
apresente valor zero, simbólico, irrisório ou incom patível com 
os preços de mercado apurados na forma prevista nes te item. 
 
10.4 - A CPL poderá solicitar esclarecimentos compl ementados ou  
fazer consultas para garantir o perfeito entendimen to dos 
documentos apresentados, porém nenhum documento con stante dos 
envelopes 01 e/ou 2, que deveria constar originalme nte da 
proposta, poderá ser modificado ou substituído, apó s sua entrega 
à CPL. 
 
11 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO JULGAMENTO 
 
11.1 - As propostas que foram consideradas HABILITA DAS será 
ordenadas e classificadas em ordem crescente, sendo  classificada 
em primeiro lugar a proposta que apresentar o MENOR  PREÇO 
UNITÁRIO 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 p roposta 
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 d e pequeno 
porte encontrar-se nos intervalos estabelecidos no subitem 
11.1.1 deste edital será realizada sorteio entre el as para que 
se identifique aquela que primeiro poderá apresenta r melhor 
oferta.   
 
11.1.3 - A microempresa ou empresa de pequeno porte  mais bem 
classificada poderá apresentar proposta de preço in ferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que s erá 
adjudicado em seu favor o objeto licitado.  
 
11.1.4 - Neste caso, o Presidente da Comissão convo cará o 
representante da licitante presente na sessão públi ca para a 
apresentação da nova proposta, que será consignada na ata de 
julgamento da licitação.  
 
11.1.5 - Não ocorrendo a contratação da microempres a ou empresa 
de pequeno porte, na forma do subitem 10.1.3 deste edital, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enqua drem 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 adjudic ado em favor 
da proposta originalmente vencedora do certame.  
 
11.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da r egularidade 
fiscal, prevista no subitem 1.7 deste edital, da Mi croempresa 
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), será assegu rado o prazo 
de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial correspo nderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedo r do certame, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
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do débito, e emissão de eventuais certidões negativ as ou 
positivas com efeito de certidão negativa.  
 
11.3 - A não-regularização da documentação, no praz o 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 
 
12.1 – Integra o presente edital, sob forma do anex o - IV, a 
minuta de contrato cujas disposições disciplinarão as relações 
entre a Prefeitura Municipal e a Adjudicatária. 
 
12.2 – A Prefeitura Municipal de FRANCISCO BADARÓ c onvocará a 
empresa vencedora para a assinatura do respectivo c ontrato, com 
antecedência de até 05 (cinco) dias. 
 
12.3 – A Adjudicatária será também responsável, na forma do 
contrato, pela qualidade dos produtos e dos materia is 
fornecidos, em conformidade com as especificações c ontidas no 
Edital e na proposta apresentada, em conformidade c om as normas 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,  e demais 
normas técnicas pertinentes. A ocorrência de descon formidade 
implicará no na substituição dos materiais recusado s, sem ônus 
para a Prefeitura Municipal e sem prejuízo da aplic ação 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 trabalhista s; por todas 
as despesas decorrentes de eventuais trabalhos notu rnos, 
inclusive com iluminação, e por todos os danos e pr ejuízos 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 Prefei tura 
Municipal, possam justificar a suspensão da contage m de prazo, 
com a prorrogação do contrato, somente serão consid erados quando 
apresentados na ocasião das respectivas ocorrências . Só serão 
considerados quaisquer pedidos de suspensão da cont agem de prazo 
baseados em ocorrências não aceitas pela Fiscalizaç ão 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 regulamento s 
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administrativos e das normas técnicas, gerais ou es peciais, 
aplicáveis .  
 
 
14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- RECURSOS  
 
14.1 - Em todas as fases da presente licitação cabe rá recurso 
das decisões tomadas, dirigindo à Autoridade Compet ente nos 
prazos e prescrições legais. 
 
14.2 - Decairá do direito de impugnar os termos par ciais ou 
totais do presente Edital quem não o fizer de acord o com o 
artigo 41, § 1º. e 2º. da Lei  8.666/93.  
 
14.3 - Os recursos das decisões da Comissão de Lici tação serão 
apresentados por escrito, no prazo de até 05 (cinco ) dias úteis 
contados da intimação do ato ou da data de lavratur a da ata, e 
dirigidos ao Exmo Sr. Prefeito Municipal. A Comissã o de 
Licitação poderá reconsiderar sua decisão em igual prazo de 05 
(cinco) dias úteis, ou faze-lo subir, no mesmo praz o, 
devidamente informado. Reconsideração estará sujeit a a recurso 
“ex offício”. 
 
15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS PAGAMENTOS  
 
A contratada apresentará no ato da entrega a Nota F iscal 
referente ao efetivo fornecimento e entrega do bem licitado. 
15.1 – 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 M unicipal 
de Francisco Badaró, atestada pelo responsável pelo  
recebimento; 

15.2 – O pagamento de que trata o item anterior será efetu ado 
somente mediante os cumprimentos das responsabilida des elencadas 
no presente EDITAL, ficando o pagamento interrompid o, não 
ensejando pelo atraso, juros, nem correção monetári a quando 
ocorrer qualquer forma de inadimplência.  
15.2.2 – O pagamento será efetuado através da emissão de che que 
nominal ao portador, podendo ser depositado em cont a bancária 
indicada pelo licitante vencedor. 
 
15.2.2.1 – 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 produto. 

 
 
16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 
 
16.1 – A recusa da adjudicatária em assinar os cont ratos dentro 
do prazo estabelecido na cláusula, caracteriza o de scumprimento 
total das obrigações assumidas, sujeitando às penal idades 
previstas no subitem 16.2. 
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16.2 – Pela inexecução total ou parcial do contrato  a Prefeitura 
Municipal poderá aplicar as seguintes sanções, gara ntida prévia 
defesa: 
 
16.2.1 – Advertência; 
 
16.2.2 – Multa de mora de até 2% (dois por cento) p or dia sobre 
o valor do contrato, até o período máximo de 30 (tr inta) dias 
úteis; 
 
16.2.3 – Multa de até 20 (vinte por cento) sobre o valor do 
contrato, após esgotado o prazo fixado no subitem a nterior; 
 
16.2.4 – Suspensão temporária de participação em li citação, 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 p raticarem, 
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 outr os atos 
ilícitos praticados.   
            
17 – CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RECEBIMENTO DO OBJETO  DO CONTRATO 
 
17.1 – O objeto do contrato será recebido de maneir a parcelada, 
conforme a necessidade do município e de acordo com  as ordens de 
fornecimento emitidas pelo responsável do Setor/Dep artamento. 
 
17.2 – A adjudicatária é obrigada a reparar, corrig ir, remover, 
reconstituir, às suas expensas, no total ou em part e, o objeto 
do contrato em que verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de má qualidade dos mate riais 
entregues, na forma da Lei. 
 
18 – CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 
 
18.1 - É competente o foro da comarca de Minas Nova s/MG, para 
dirimir quaisquer dúvidas, questões ou demandas rel ativas a esta 
Tomada de preços e à adjudicação dela decorrente. 
 
19 - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
19.1 - As Licitantes estão obrigadas a examinar cui dadosamente 
todos os documentos constantes do presente Edital, não sendo 
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válida qualquer alegação de desconhecimento ou de i gnorância dos 
mesmos. 
 
19.2 - A Prefeitura Municipal de FRANCISCO BADARÓ p oderá 
acrescer ou diminuir quantitativamente até o limite  de 25% 
(Vinte e cinco por cento), do objeto da presente li citação, 
constante no ANEXO, desse Edital. 
 
19.3 - Findo o prazo de recebimento da documentação  de 
habilitação e das propostas, estabelecido no preâmb ulo deste 
EDITAL, não será permitido, em hipótese alguma, o i ngresso de 
qualquer outro licitante, como também quaisquer ret ificação da 
documentação de habilitação e/ou das propostas, apó s efetivadas 
as entregas. 
 
19.4 - A Comissão Permanente de licitação poderá, e m qualquer 
fase da licitação, promover diligências objetivando  esclarecer 
ou complementar informações que possam instruir e e lucidar 
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, o s seguintes 
anexos: 
Anexo I e II  -Descrição dos equipamentos /Materiai s 
permanentes /objeto da licitação  
Anexo III -Minuta de Contrato 
Anexo IV -Carta de credenciamento, 
Anexo V –MODELO Declaração de cumprimento do dispos to no 
inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal,  firmada pelo 
representante legal da empresa licitante. 
Anexo VI -MODELO Declaração de Microempresa ou Empr esa de 
Pequeno Porte; 
 
19.6 - Fica reservado à Prefeitura o direito de anu lar ou 
revogar esta licitação em qualquer fase, total ou p arcialmente, 
sem que caiba às Licitantes nenhum tipo de indeniza ção. 
   

FRANCISCO BADARÓ/ MG, 16/09/2011. 
 
 
 

José João de Figueiró  Oliveira 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
EQUIPAMENTOS /MATERIAIS PERMANENTES PRA UBS ESPLANA DA 

      
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ   MARCA Valor  Valor 

ITEM Descrição Qtde   unitário  total 

1 Aparelho de pressão coluna de mercúrio, com rodinhas - 1       

2 
Armário em aço pintado na cor cinza  com 02 portas e 04 prateleiras interna, dim: 
1,70x0,90x0,40cm. 

2       

3 
Armário vitrine de 01 porta com uma porta de vidro, laterais e prateleira em chapa de aço, 
pintada na cor branca.-  

1       

4 
Arquivos de aço pintado na cor cinza, com 04 gavetas para pasta suspensa, com sistema de 
trava simultânea nas gavetas, material resistente-  

3       

5 
Banco de espera tipo longarina de 4 lugares, estrutura em aço pintado na cor preta, assento em 
concha plástica resistente na cor azul.- 

4       

6 Biombo duplo com pano, estrutura em aço pintado na cor branca, dotado de rodízios 1       

7 Biombo triplo com pano, estrutura em aço pintado na cor branca, dotado de rodízios 1       

8 Cadeira Fixa estofada de curvim branco no assento e encosto, estrutura em aço pintado.-  30       

9 
Cadeira Secretária, base giratória com regulágem de altura a gás, sem braços, assento e 
encosto estofado azul.-  

8       

10 Detector ultrassônico fetal portátil-  2       

11 
Divã clínico adulto, estrutura em aço pintado na cor branca, leito fixo com cabeceira regulável 
estofados com suporte para toalha.-  

2       

12 
Escadinha com 2 degraus em aço pintado na cor branca, com piso anti-derrapante  e pés com 
ponteira de borracha.-  

2       

13 Escrivaninha  em aço pintado na cor branca com 02 gavetas, dim: 0,50x0,90x,80.-  2       

14 Mocho com rodízios, sem encosto, estrutura em aço pintado na cor branca, assento estofado.-  1       

15 Estante em aço pintado na cor cinza com 06 prateleiras nas dim: 1,98x0,90x0,30.-  3       

16 Balança digital de adulto com régua antropométrica. 1       

17 

Balança para recém-nascido, Capacidade de 15 kg, divisões de 5 g, Pés reguláveis em borracha 
sintética, Concha anatômica em polipropileno com medida 540x290 mm  Chave seletora de 
tensão 110/220 v Display com 5 dígitos, Função da tecla TARA no painel frontal. URANO. 

1       

18 Oftalmoscópio com otoscópio mini2000-  1       

19 Negatoscópio com 01corpo simples 110/220V - 1       

20 Foco clínico da luz com haste flexível e bateria( emergência), para procedimentos ambulatoriais. 1       

21 Mesa retangular com 03 gavetas com chave para escritório 1,30X0,60X0,75. 3   
  

  

22 Ventilador de pedestal de 03 velocidades c/ rodinhas e alça para transporte. 2   
  

  

23 Porta  PAPEL TOALHA, em aço inox com trava de segurança 26x12,5x28 10   
  

  

24 Porta  Sabonete de parede c/ reservatório pelo menos p/ 400ml 10   
  

  

Jogo de latas de alumínio pequena, c/ 5 peças em alumínio polido por fora e 1   

25 escovado por dentro, as tampas também deverão ser polidas     

  

  

Armário em aço pintado na cor branca de parede similar ao Itatiaia com 03  2 

26 portas.     

  

  

Fogão de 04 bocas, na cor branca, mesa de inox, forno autolipante e acen- 

27 dedor automático. 1   

  

  

28 Container em plástico, 15x25x10 na cor branca- 2   
  

  

Carro maca padiola em aço pintado na cor branca com colchonete, grades 

29 e suporte para soro 1   

  

  

30 Bebedouro com filtro de pressão, dispensação de água gelada-  1   
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31 Espéculo vaginal para preventivo n. 1 10   
  

  

32 Espéculo vaginal para preventivo n. 2  10   
  

  

33 Mesa de reunião oval  com tampo de 25mm, 2200 c x 1100 l x 750h 1   
  

  

34 Pinça Kelly reta n. 14cm para curativo-  5   
  

  

35 Pinça Anatômica  14 cm para curativo-  5   
  

  

36 Afastador para curativo- 5   
  

  

37 Pinça dente de Rato 14cm (liga metálica)-  5   
  

  

38 Tesoura Iris 11.cm  (liga metálica)-  5   
  

  

39 Porta agulha mayo  (liga metálica)-  5   
  

  

40 Pinça Hemostática reta-  5   
  

  

41 Pinça Hemostática curva-  5   
  

  

42 Tesoura           5   
  

  

43 Afastador FARABEUF- -  5   
  

  

Total geral do anexo :_____________________________________________________________________________________   
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ANEXO II 

      

EQUIPAMENTOS /MATERAIS PERMANENTES DIVERSOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ     Valor Valor  

ITEM  Descrição Qtde MARCA Init. Total 

1 Aparelho de Ar condicionado de 18 a 24 000 BTUs, com ar frio e ventilação.- 4       

2 Aparelho de pressão coluna de mercúrio, com rodinhas - 2       

3 

Armário em aço pintado na cor cinza  com 02 portas e 04 prateleiras interna, dim: 
1,70x0,90x0,40cm. 

2       

4 

Armário vitrine de 01 porta com uma porta de vidro, lateriais e prateleira em chapa 
de aço, pintada na cor branca.-  

1       

5 

Arquivos de aço pintado na cor cinza, com 04 gavetas para pasta suspensa, com 
sistema de trava simultãnea nas gavetas, material resistente- 

4       

6 Autoclave horizontal de 60 litros-  2       

7 

Banco de espera tipo longarina de 4 lugares, estrutura em aço pintado na cor preta, 
assento em concha plástica resistente na cor azul.- 

3       

8 

Biombo duplo com pano, estrutura em aço pintado na cor branca, dotado de 
rodízios 

1       

9 Biombo triplo com pano, estrutura em aço pintado na cor branca, dotado de rodízios 1       

10 

Cadeira Fixa estofada de curvim branco no assento e encosto, estrutura em aço 
pintado.- 

15       

11 

Cadeira Secretária, base giratória com regulágem de altura a gás, sem braços, 
assento e encosto estofado azul.-  

10       

12 Detector ultrassônico fetal portátil-  1       

13 

Divã clínico adulto, estrutura em aço pintado na cor branca, leito fixo com cabeceira 
regulável estofados com suporte para toalha.-  

2       

14 

Escadinha com 2 degraus em aço pintado na cor branca, com piso anti-derrapante  
e pés com ponteira de borracha.-  

2       

15 

Escrivaninha  em aço pintado na cor branca com 02 gavetas, dim: 0,50x0,90x,80.- 
LM 

2       

16 

Mesa para computador e impressora simples com porta teclado retrátil em 
arvoplac.-  

8       

17 

Mocho com rodízios, sem encosto, estrutura em aço pintado na cor branca, assento 
estofado.-  

2       

18 
Estante em aço pintado na cor cinza com 06 prateleiras nas dim: 1,98x0,90x0,30.-  3       

19 Balança digital de adulto com régua antropométrica. 1       

20 

Balança para recém-nascido, Capacidade de 15 kg, divisões de 5 g, Pés reguláveis 
em borracha sintética, Concha anatômica em polipropileno com medida 540x290 
mm  Chave seletora de tensão 110/220 v Display com 5 dígitos, Função da tecla 
TARA no painel frontal. URANO 

2       

21 Oftalmoscópio com otoscópio mini2000-  2       

22 Negatoscópio com 01corpo simples 110/220V - 1       

23 

Foco clínico da luz com haste flexível e bateria( emergência), para procedimentos 
ambulatoriais. 

1       

24 Mesa retangular com 03 gavetas com chave para escritório 1,30X0,60X0,75. 3     

  

25 Ventilador de pedestal de 03 velocidades c/ rodinhas e alça para transporte. 2     
  

26 Porta  PAPEL TOALHA, em aço inox com trava de segurança 26x12,5x28 10     
  

27 Porta  Sabonete de parede c/ reservatório pelo menos p/ 400ml 10     
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Jogo de latas de alumínio pequena, c/ 5 peças em alumínio polido por fora e 1     

28 escovado por dentro, as tampas também deverão ser polidas       

  

Armário em aço pintado na cor branca de parede similar ao Itatiaia com 03  2     

29 portas.-       

  

30 Bebedouro com filtro de pressão, dispensação de água gelada-  1     
  

VALOR TOTAL DO ANEXO :______________________________________________________________________   
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                                                ANEXO III 
 

                 MINUTA DE CONTRATO.  ......./2011  
 

Contratação de Empresa para o Fornecimento de 
Equipamentos /Materiais Permanentes para a 
estruturação da Unidade Básica de Saúde 
Esplanada e Unidade Materno Infantil no 
município de Francisco Badaró /MG, 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 Púb lico, portador da 
Carteira de Identidade nº. 12.421.249 SSP/MG e CPF nº.: 405.078.746-
68, residente e domiciliado à Rua Monsenhor Bernard ino, nº 25 – Bairro 
de Fátima – Francisco Badaró/MG. 
 
1.2  – DA CONTRATADA 
A Empresa  _______________________,  sediada à Rua 
______________________, nº ____________ - Centro, n esta cidade de 
_______________, inscrita no CNPJ. sob o nº. 
___________________________, representada legalment e pelo Sr. 
_______________________________________. 
 
1. 3 - DOS FUNDAMENTOS 
A presente contratação decorre do Processo Administ rativo Licitatório 
nº. ____/11 , na modalidade  Tomada de Preço  nº. ____/11, regido pela 
Lei N°.: 8.666/93 – Lei de Licitação e contratos Ad ministrativos. 
 
CLÁUSULA II – DO OBJETO E DAS NORMAS DE EXECUÇÃO 
2.1 – DO OBJETO 
O Objeto do presente contrato é a Contratação de Em presa para o 
Fornecimento de Equipamentos /Materiais Permanentes  para a 
estruturação da Unidade Básica de Saúde Esplanada e  Unidade Materna 
Infantil no município de Francisco Badaró/MG, confo rme descrição 
detalhada e o seu quantitativo, constantes no Anexo  que são partes 
integrantes deste Edital.  
 
CLÁUSULA III – DO PRAZO DO CONTRATO E DO PAGAMENTO 
3.1 – DO PRAZO 
 
O prazo estipulado para fornecimento dos EQUIPAMENT OS /MATERIAIS 
PERMANENTE objeto do presente contrato, será de 30( trinta) dias 
corridos, contados a partir da data da assinatura d o presente 
contrato. 
3.1.2- O prazo de execução poderá ser alterado, por  necessidade da 
Prefeitura, se houver acordo entre as partes, media nte assinatura de 
termo aditivo. 
3.1.3 - O Contrato poderá a qualquer tempo, ser adi tado para 
adequações às disposições governamentais aplicáveis  à espécie. 
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3.2 – DO VALOR 
O valor do presente contrato é de R$___________ 
(________________________________), conforme, propo sta de preços 
apresentado pela empresa vencedora. 
 
3.3 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
3.3.1  – O pagamento será efetuado mediante entrega e con firmação da 
qualidade e quantidade dos produtos especificado, d e 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 equipamentos poderão sofrer alta de preço den tro 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 a cordo com o 
contrato, e mediante requisição própria emitida pel o Prefeito 
Municipal ou a quem ele delegar, obedecendo as cond ições de pagamento 
conforme proposta apresentada e vencedora do certam e.  
3.4.2  – Os equipamentos deverão ser entregues em suas em balagens 
originais, em perfeito estado de funcionamento, no almoxarifado da 
Prefeitura Municipal em Francisco Badaró/MG, no hor ário comercial. 
3.4.3  – A Prefeitura Municipal de Francisco Badaró é res ervado o 
direito de adquirir todo ou parte dos produtos/equi pamentos licitados 
de forma parcelada e dentro do prazo do Contrato, s endo que toda 
necessidade será avisada antecipadamente, de forma oficializada e com 
encaminhamento da requisição própria emitida pela P refeitura 
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 contra tante, para assinar 
o contrato de fornecimento dos produtos/equipamento s, 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 out ras sanções 
previstas e Lei.  
 
CLÁUSULA V - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
5.1  - A despesa será realizada de acordo com a Lei Mun icipal nº 783 de 
15 de dezembro de 2010, que “Estima a Receita e Fix a a Despesa para o 
Exercício Financeiro de 2011”, 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 produ tos/equipamentos 
especificados, na forma e condições avençados. 
 
CLÁUSULA VII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1  - Encaminhar de forma oficializada a solicitação d e fornecimento 
dos produtos licitados através de requisição própri a da Prefeitura ou 
autorização de fornecimento, assinada pelo Prefeito  Municipal ou quem 
delegar, com prazo de 05 (cinco) dias de antecedênc ia e obedecendo a 
vigência do contrato. 
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7.2 – Efetuar pagamento à CONTRATADA no prazo e forma estipulados 
neste contrato mediante entrega de Nota Fiscal de F ornecimento dos 
matérias/equipamentos de conformidade com as autori zações expedidas 
pelo Prefeito Municipal. 
 
CLÁUSULA VIII – DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES 
8.1 – Qualquer modificação de forma ou quantidade (acrésc imo ou 
redução) pelo fornecimento dos equipamentos, 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 Saúde, fiscali zar e 
acompanhar o fornecimento dos equipamentos, averigu ando data de 
fabricação, prazo de validade, preços condizentes a os 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 te rmo no 
processo de licitação, desde que haja conveniência para a 
Administração; 
10.1.3 – Judicial nos termos da legislação. 
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 as sumidas 
caracterizará a inadimplência da CONTRATADA, ficando a mesma, 
garantida defesa prévia, sujeita às seguintes penal idades: 
I  – Advertência; 
II  – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contr atado, 
devidamente atualizado pelo Índice Geral dos Preços  do Mercado – 
IGPM/FGV; 
III  – Suspensão temporária de participação em licitaçã o 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 q ue 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, pa ra dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas deste contrato, com renú ncia expressa a 
qualquer outro, por mais especial que seja. 
 
E por estarem assim justos e contratados, assinam a s partes 
contratantes, em 02 (duas) vias de igual teor e for ma, presentes as 
testemunhas, para que surtam seus legais e jurídico s efeitos. 
 

Francisco Badaró/MG, ____ de _________ de ________.  
 
             

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Empresa Contratada 

 
TESTEMUNHAS: 
 
Nome: ______________________________________ 

CPF nº. _____________________________________ 

Nome: ______________________________________ 

CPF nº. _____________________________________ 
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Anexo IV 

 
CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 
Licitação – Modalidade: Tomada de Preços nº.  
 
Processo Licitatório nº.  
 
Tipo: Menor Preço unitário 
 
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 Públic a – Modalidade: 
Tomada de Preços nº. _____/2011, o qual está autori zado 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 2011.  
 
 
 

Carimbo da Empresa e Assinatura do Representante Le gal 
 
 

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

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

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

   
DECLARAÇÃO 

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
 
 

 
 
................................................... ...................
......................., inscrito no CNPJ nº. 
........................................, por inter médio de seu 
representante o(a) Sr(a) 
................................................... ...................
........................, portador da Carteira de I dentidade nº. 
................................... e do CPF nº. 
.........................................., DECLARA , para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, d e 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubr o 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 ressal va acima) 
 
 
 
*Deverá ser impresso em papel timbrado da empresa 
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ANEXO VI 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. ______/2011 

TOMADA DE PREÇOS Nº. _____/2011. 

 
 
 

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

 
_____________________________ (nome da empresa), in scrita no CNPJ sob 
nº. ___________________,por intermédio de seu repre sentante legal 
Sr.(a) __________________________________, portador (a) da Carteira de 
Identidade nº. ______________________ e CPF n º 
______________________, DECLARA, para fins do dispo sto na cláusula-11 
do Edital Tomada de Preços nº. 003/09, sob as sançõ es administrativas 
cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na p resente data é 
considerada: 
 
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º. da Le i Complementar nº. 
123/2006; 
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, a rt. 3º. da Lei 
Complementar nº 123/2006; 
 
DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedaç ões constantes do 
parágrafo 4º. do artigo 3º. da Lei Complementar nº. 123, de 14 de 
Dezembro de 2006. 
 

(localidade) __________ de ______________________ d e 2011. 
 
 
 
 

(Representante Legal) 
 
 
 
 
 
OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, 
ratificando-se a condição jurídica da empresa licit ante.  
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

 TOMADA DE PREÇOS Nº. ___________/2011  
 
 

 
 
 
  Pelo presente, DECLARO que recebi o Edital de Lic itação 
Pública: Modalidade: Tomada de Preços nº. ______/20 11, Processo 
Licitatório nº. _______/2011, que será aberto no di a 07/10/2011, 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 tod os os termos. 
 
 
 
 

Local e Data:_____________________, _____ de ______ _____________ 2011  
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Responsável e Carimbo da Empresa 
 

  
    
 
 
 
 
 
 
 


