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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Departamento de Licitações e Compras 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2015 
 
 

REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2015 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078/2015 

 

 
 
 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de VEÍCULOS AUTOMOTORES E 
AMBULÂNCIAS, conforme especificações constantes no Anexo IA deste Edital, paras 
as secretarias de Obras, Turismo e Cultura, Agricultura Desenvolvimento Econômico 
Pecuária e Abastecimento, Meio Ambiente, Planejamento, Governo, Ação Social e 
Saúde. 
 
 
I: Termo de Referência; 
IA: Especificação;  
II: Modelo de Proposta; 
III: Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos do Edital 
IV: Modelos I e II  
V: Modelo de Credenciamento; 
VI: Modelo de adequação Lei Orgânica Municipal; 
VII: Modelo de declaração fatos impeditivos; 
VIII: Modelo de Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte 
IX: Minuta de Ata de Registro de Preços 
X: Minuta de Contrato 
 
ÍNDICE: 
 
 
ITEM                           ASSUNTO 
 
01 - DO OBJETO 
02 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
03 – DA PARTICIPAÇÃO 
04 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
05 - DA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
05 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  
06 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 
07 – DO CONTRATO 
08 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
09 - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
10 – DA CLASSIFICAÇÃO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
11 - DA HABILITAÇÃO 
12 - A HABILITAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
13 – DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
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14 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
15 - DOS RECURSOS 
16 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
17 - DA ENTREGA E RECEBIMENTO 
18 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
20 – DO PAGAMENTO 
21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
22 -  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
23 - DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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REGISTRO DE PREÇOS 
MODALIDADE: PREGÃO 
TIPO: MENOR PREÇO 
FORMA: PRESENCIAL 
JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 
PREGOEIRO: MARCOS PAULO COSTA 
 
 
Data de Abertura: 09/052015 
Horário: 09:00 horas 
Local: Prefeitura Municipal – Rua Dr. Victor de Freitas nº 28 – Bairro Centro – 
Brumadinho/MG – Sala de Licitações 
 
 
O Município de Brumadinho, CNPJ 18.363.929/0001-40, torna público para o 
conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, a fim de selecionar proposta para REGISTRO DE PREÇOS 
objetivando aquisição de VEÍCULOS AUTOMOTORES E AMBULÂNCIAS para as 
Secretarias Municipais, pelo prazo de 12 meses, nas condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos.  
 

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, e o Decreto Nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, e suas alterações, Decreto nº 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Municipal nº 73/2007, de 04.05.2007, e 
Decreto Municipal nº 193/2013, de 23.07.2013, aplicando-se, subsidiariamente, as 
normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 

1 - DO OBJETO 

 
1.1 - Registro de Preços para aquisição de VEÍCULOS AUTOMOTORES E 
AMBULÂNCIAS, conforme especificações constantes no Anexo IA deste Edital, paras 
as secretarias de Obras, Turismo e Cultura, Agricultura Desenvolvimento Econômico 
Pecuária e Abastecimento, Meio Ambiente, Planejamento, Governo, Ação Social e 
Saúde, pelo prazo de 12 meses. 
 

2 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
2.1 - O setor gerenciador da ARP, gestor/fiscal das contratações decorrentes dos itens 
1 a 12, será a Secretaria de Governo. 
2.2 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e o 
número de fornecedores a terem seus preços registrados, o Município convocará os 
adjudicatários para assinarem a ARP, em até cinco dias úteis, observado o prazo de 
validade da proposta, sob pena de decair do direito a ter seu preço registrado, na forma 
do art. 81 da Lei 8.666/93. 
2.3 - Se os licitantes adjudicatários, convocados dentro do prazo de validade de suas 
propostas, deixarem de assinar a ARP, não tendo solicitado prorrogação de prazo com 
justificativa aceita pelo Município, o(a) Pregoeiro(a), examinará as propostas 
subsequentes e a habilitação dos licitantes, segundo a ordem de classificação, até a 
apuração da proposta que atenda ao Edital, podendo ainda, negociar o preço.  
2.4 - A ARP terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.  
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2.5 - A ARP não obriga o Município a efetivar as contratações, podendo realizar 
licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação 
pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, os beneficiários do registro 
terão preferência.  
2.5.1 - A critério do Município, obedecida a ordem de classificação, os fornecedores, 
cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na ARP, será(ão) convocado(s) pelo setor 
gerenciador da Ata, mediante Ordem de Fornecimento, para disponibilizar os produtos 
na forma e prazos previstos, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, 
ao Edital e a Ata. 
2.6 - O setor gerenciador avaliará o mercado constantemente, promovendo, se 
necessário, as negociações ao ajustamento dos preços, publicando, trimestralmente, 
os preços registrados.  
2.7 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço registrado em razão de 
incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado, mediante petição a ser 
protocolizada na Sede do Município, na Rua Dr. Victor de Freitas n° 28, Bairro Centro, 
Brumadinho/MG, no horário de 08.00h às 12.00h e 14.00h às 16.00h, de 2ª. a 6ª. 
2.8 - O preço registrado poderá ser cancelado ou suspenso pelo Município, mediante 
comunicação formalizada por correspondência com aviso de recebimento ou mediante 
publicação no Diário Oficial do Município, assegurado o contraditório e da ampla 
defesa, nos seguintes casos:  
2.8.1 - O fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu 
origem ao registro de preços;  
2.8.2 - O fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não 
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, salvo se aceita sua justificativa;  
2.8.3 - O fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do 
registro de preços;  
2.8.4 - Em quaisquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato 
decorrente do registro de preços; 
2.8.5 - O fornecedor não aceitar reduzir os preços registrados na hipótese de se 
tornarem superiores aos praticados pelo mercado; e,  
2.8.6 - Por razões de interesse público.  
2.9 - O preço registrado poderá ser cancelado ou suspenso mediante solicitação por 
escrito do fornecedor, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências 
do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.  
2.9.1 - A solicitação de fornecedor para cancelamento ou suspensão do preço 
registrado deverá ser protocolizada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao 
Município a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não 
aceitas as razões do pedido.  
2.10 - O fornecedor poderá requerer ao Município, por escrito, o cancelamento do 
registro, sem que lhe seja aplicada penalidade, se o preço de mercado tornar-se 
superior ao registrado, devendo apresentar documentação comprobatória, ressalvada a 
possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos da alínea “d”, do inciso 
II, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93.  
2.11 - Cancelados os registros, o Município poderá convocar os demais fornecedores, 
na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.  
2.11.1 - Não havendo êxito nas negociações, e não existindo mais preços registrados, 
o Município procederá à revogação da ARP, relativamente ao item que restar frustrado.  
2.12 - Os fornecedores que tiverem seus preços registrados deverão designar um 
membro efetivo de seu quadro permanente de empregados como responsável pela 
ARP junto ao Município.  
2.13 - O setor gerenciador poderá, a qualquer momento, solicitar aos fornecedores que 
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tiverem seus preços registrados a substituição do responsável, caso o mesmo não 
conduza de forma satisfatória a administração da ARP e das contratações dela 
decorrentes.  
2.14 - Fica vedado os acréscimos quantitativos, inclusive o acréscimo de que trata o § 
1º do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, conforme dispõe o art. 12, §1º do Decreto Federal 
nº 7.892/2013.  
2.15 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente 
comprovada a vantagem.  
 

3 - DA PARTICIPAÇÃO 

 
3.1 - Poderão participar deste Pregão Presencial as pessoas jurídicas do ramo de 
atividade pertinente ao seu objeto, legalmente constituídas, que atenderem a todas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos e que apresentarem proposta 
comercial e documentação, no local, data e horário fixados pelo subitem 4.2 deste 
Edital, acondicionadas em dois (2) envelopes distintos, devidamente fechados e 
rubricados no fecho, identificados como “Envelope nº 1 - Proposta Comercial” e 
“Envelope nº 2 - Documentos de Habilitação”, contendo os seguintes dizeres em sua 
parte externa: 
 

RAZÃO SOCIAL DA 
EMPRESA 

PREGÃO Nº 036/2015 
SRP 001/2015 

Envelope nº 1 – Proposta 
CNPJ 
E-mail 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
PREGÃO Nº 036/2015 

SRP 001/2015 
Envelope nº 2 –  
Documentação 

CNPJ 
E-mail 

 
3.2 -Não poderão participar deste Pregão Presencial as empresas: 
3.2.1 - em processo de recuperação judicial ou falência, sob concurso de credores, em 
dissolução ou em liquidação; 
3.2.2 - em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
3.2.3 - que estejam com o direito de licitar e contratar com o Município de Brumadinho 
suspenso, ou que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida 
sua reabilitação, nos moldes do art. 87, IV, da Lei 8.666/93; 
3.2.4 - empresas estrangeiras que não estejam em funcionamento no País; 
3.2.5 – sócios, cotistas ou administradores, que se incluam na vedação contida no art. 
36 da Lei Orgânica do Munícipio de Brumadinho; 
3.2.6- servidor ou dirigente da Prefeitura de Brumadinho ou empresa que possua sócio, 
diretor ou responsável técnico que tenha vínculo empregatício com esta Prefeitura (art. 
9º, inc. III, da Lei federal nº 8.666/93); 
3.3 - A observância das vedações do item 3.2 é de inteira responsabilidade do licitante 
que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 
3.4 - A participação neste certame, sem prévia impugnação, implica em aceitação de 
todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório. 
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4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 
4.1 – O Pregoeiro no dia, local e horário designado para sessão pública, procederá ao 
credenciamento dos interessados a participar da licitação. 
4.2 - O horário para entrega da documentação para credenciamento e entrega dos 
envelopes de proposta e habilitação será até às 09:00 horas, e será efetuado 
conforme ordem de chegada dos interessados. O Pregoeiro, as 09:01(nove horas e um 
minuto) iniciará o registro de credenciamento e posteriormente, após declaração de 
finalização, iniciará a abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais. 
4.3 - O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento 
licitatório, e o autorize a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de 
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro 
documento equivalente, com apresentação de cópia do mesmo para autenticação 
pelo Pregoeiro e ou equipe de apoio. 
4.4 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante 
mediante estatuto/contrato social, e instrumento público/particular de procuração ou 
documento equivalente. 
4.4.1 - Entende-se por documento credencial: 
a) Estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, 
dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
b) Procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a 
pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste 
Pregão. O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas 
e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao 
direito de interposição de recursos, enfim, para praticar, em nome da licitante todos os 
atos pertinentes a este Pregão. 
4.4.2 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração deverá ser 
apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, e da última 
alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para 
exercerem os direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
4.5 - Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante; 
4.6 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante ao Pregoeiro ficará 
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a 
intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, 
para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta” ou 
“Documentação” relativos a este Pregão. 
4.6.1 - Nesse caso a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o 
seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e 
apuração do menor preço. 
4.7 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua 
capacidade legal para a realização das transações inerentes ao Pregão Presencial. 
4.8 – A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, devendo ser 
obedecido o conteúdo do modelo estabelecido no Anexo III deste Edital. 
4.9 - As licitantes microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar 
declaração de seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte 
(modelo Anexo VIII). 
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5 - DA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
5.1– A microempresa e empresa de pequeno porte, que quiserem usufruir dos 
benefícios concedidos pela LC 123/2006, deverão apresentar, na fase de 
credenciamento: 
5.1.2 – Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do respectivo ente federado. 
5.1.3– No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, com início de 
atividade no ano-calendário corrente, declaração de que não se enquadra na hipótese 
do § 10 do art. 3º da LC 123/2006. 
5.1.4 – Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do art. 
3º da LC 123/2006. 
5.2 – As licitantes microempresas e empresas de pequeno porte, ao apresentarem a 
declaração de ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, 
também deverão constar a restrição (ões) da documentação exigida para efeito da 
regularidade fiscal, se houver. 
 

6 -  DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

 
6.1 – O Município de Brumadinho concederá tratamento diferenciado e simplificado 
para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do 
desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da 
eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. 
6.2 – Será destinado 25% (vinte e cinco por cento) dos itens deste certame para a 
contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, sendo os itens 02, 
06 e 10, conforme art. 48, III da Lei Complementar 123/2006. 
6.3 – Não será aplicada a disposição do subitem 6.2 casos não houver um 
mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas 
ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de 
cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório para os itens 
02, 06 e 10, neste caso os itens vão para a disputa ampla nos termos do art. 49, II 
da Lei Complementar 123/2006. 
 

7 -  DO CONTRATO 

 
7.1 - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no 
prazo de validade da ata de registro de preços. 
7.2 - Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
7.3 - O prazo para assinatura do Contrato é de 05 (cinco) dias, contados da data da 
intimação, sob pena de o adjudicatário decair do direito de fazê-lo e incorrer em multa 
de até 5% do preço total do contrato. 
7.4 – Decorrido o prazo de assinatura do Contrato sem manifestação do adjudicatário, 
é facultado ao Município convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela 
primeira classificada, inclusive quanto aos preços, devidamente atualizados, se for o 
caso, ou revogar a licitação. 
7.5 – Os contratos decorrentes deste registro de preço terão sua vigência conforme as 
disposições contidas no instrumento convocatório, obedecido o disposto no art. 57 da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65
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Lei no 8.666, de 1993, devendo sua vigência estar restrita ao exercício financeiro em 
que for assinado. 
 

8 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

 
8.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em 
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas 
páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e 
ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, 
juntando-se a procuração, devendo conter: 
8.1.1 - nome e endereço do proponente, telefone, e-mail e CNPJ; 
8.1.2 - a descrição das características do veículo ofertado, com a indicação de seu 
modelo, ano e marca. O veículo deverá ser de primeiro uso, sendo o primeiro 
emplacamento em nome da Prefeitura de Brumadinho. 
8.1.3 - preço unitário e total em Reais e com até duas casas decimais. Nos preços 
propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como 
por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas 
ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; 
8.1.4 - O preço consignado na proposta corresponderá ao valor a ser pago mediante 
entrega do objeto da licitação no Município de Brumadinho. 
8.1.5 - A licitante vencedora se responsabilizará por efetuar o emplacamento do 
veículo, bem como pelo transporte do mesmo até o local de entrega especificado na 
Nota de Empenho. 
8.1.6 - Na cotação dos itens 11 e 12, o licitante deverá citar na proposta o número 
de Registro de aparelhos/equipamentos/materiais, no Ministério da Saúde, onde 
couber, sendo que a Prefeitura poderá, ainda, efetuar consulta no site do MS, em caso 
de dúvida. No caso de isenção de registro ou de notificação do produto, o licitante 
deverá indicar tal condição em sua proposta;  
8.1.7 – prazo de entrega do veículo ofertado: 
8.1.7.1 – para os itens 01 a 10 (um a dez) não superior a 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota de Fornecimento; 
8.1.7.2 – para os itens 11 e 12 (onze e doze) não superior a 60 (trinta) dias, contados 
do recebimento da Nota de Fornecimento;  
8.1.8 – prazo de garantia do fabricante; 
8.1.9 - prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias da sessão de 
abertura de envelopes. Não constando o prazo solicitado será considerando com aceito 
para efeito de classificação da proposta o prazo de 60 (sessenta) dias corridos a contar 
da data de apresentação da proposta; 
8.1.10 - Os licitantes deverão apresentar folders ou catálogos técnicos anexos à 
proposta comercial, em original ou cópia reprográfica legível, de modo a individualizar 
as características do veículo ofertado. 
8.2 - Caso se constate erro no cálculo do valor total do item cotado, o Pregoeiro 
providenciará sua correção, bem como a do valor POR ITEM da proposta, se for o 
caso, dará ciência do fato ao respectivo proponente e aos demais participantes do 
certame, e registrará tal ocorrência em ata. Para a correção do cálculo deverá ser 
considerado o valor unitário indicado na proposta comercial; e, caso haja divergência 
entre os valores expressos em algarismos e por extenso, deverá prevalecer este 
último. 
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8.3 - Poderão ser desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências 
deste Edital, seus Anexos, que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
8.4 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, comerciais, e quaisquer outros ônus que porventura 
possam recair sobre o fornecimento dos objetos da presente licitação, os quais ficarão 
a cargo única e exclusivamente da proponente. 
8.5 – As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo 
admitidas propostas que ofertarem apenas uma marca, um modelo e um preço para 
cada item objeto desta licitação. 
8.6 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
8.7 - A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do 
proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
8.8 - Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de suas propostas. 
 

9 – DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
9.1– Ocorrendo empate ficto entre propostas, será assegurado, como critério de 
desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 
5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a 
melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 
9.2– Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
9.2.1– A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela declarada classificada em primeiro lugar, 
situação em que sua proposta será classificada em primeiro lugar; 
9.2.2 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
na forma do subitem 9.2.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do subitem 10.9.1 (alínea b), na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito, no mesmo prazo estabelecido no subitem 10.9.1 (alínea a) 
9.2.3 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 

10 – DA CLASSIFICAÇÃO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
10.1 - As Propostas serão julgadas e adjudicadas pelo MENOR PREÇO POR ITEM, 
observadas as especificações técnicas e demais condições definidas neste Edital. 
10.2 - O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de 
preços e classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 
cento), relativamente à de menor preço. 
10.3 - Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços 
nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores 
propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem 
dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
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10.4 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos 
proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 
decrescentes. 
10.5 – Se duas ou mais empresas, em absoluta igualdade de condições, ficarem 
empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de 
apresentação dos lances. 
10.6 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 
desistente às penalidades constantes no art. 87 da Lei nº 8.666/93. 
10.7 - A desistência, pela licitante, de apresentar lance verbal, quando convocado pelo 
Pregoeiro, implicará na exclusão daquela da etapa de lances verbais e na manutenção 
do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
10.8– Caso, não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
10.9 - Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, 
exclusivamente, pelo critério de menor preço. 
10.9.1 – Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada 
não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver 
proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% 
(cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá no 
prazo de 05 (cinco) minutos após a solicitação do Pregoeiro, apresentar nova proposta 
inferior àquela considerada vencedora do certame; 
b) não ocorrendo a situação definida na alínea anterior, a contratação da microempresa 
ou empresa de pequeno porte, serão convocadas as microempresas e empresas de 
pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na condição prevista no 
item 10.9.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
c) na hipótese da não-contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame. 
10.10 - O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta, quanto ao objeto e valor 
apresentados pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, 
decidindo motivadamente a respeito. 
10.11 - Análise da exequibilidade:  
10.11.1 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que 
não atender às exigências fixadas neste Edital ou determinar preços manifestamente 
inexequíveis.  
10.11.1.2 - Caso o Pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá, antes de 
desclassificar a oferta, solicitar que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço. 
Esta demonstração deverá ser requerida pelo Pregoeiro, na própria sessão do Pregão, 
com a fixação de prazo para apresentação do documento comprobatório dos preços 
informados pelo licitante.  
10.11.1.3 - Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:  
10.11.1.3.1 - Planilha de custos elaborada pelo próprio licitante, sujeita a exame pela 
Administração;  
10.11.1.3.2 - Contratação em andamento com preços semelhantes;  
10.11.1.3.3 - Formação da proposta comercial, quando da realização do pregão 
presencial.  
10.11.1.4 - O licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo Pregoeiro, e que 
não demonstrar posteriormente a sua exequibilidade, se sujeita às sanções 
administrativas pela não manutenção da proposta, previstas no art. 12 da Lei n.º 
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14.167, de 2002, sem prejuízo de outras sanções, inclusive aquela tipificada no art. 93 
da Lei Federal n.º 8.666, de 1993. 
10.12 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições 
habilitatórias do licitante que a tiver formulado, com base nos documentos 
especificados no item 09 do Edital. 
 

11 - DA HABILITAÇÃO 

 
11.1- No envelope Nº 02 - “Habilitação” deverá constar os seguintes documentos: 
11.1.1 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente 
registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso sociedade por ações, 
acompanhados de documentos de eleição de seus administradores; 
11.1.2 - Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, no 
caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
11.1.3 - 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. 
11.1.4 - Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
11.1.5 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
11.1.6 - Prova de regularidade fiscal com as Fazendas Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da empresa licitante; 
11.1.7 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante a 
apresentação da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil – RFB e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a 
todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU – Port. 358, de 05/09/2014; 
11.1.8 - Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 
(FGTS), em vigor, conforme legislação própria;  
11.1.9 – Prova de regularidade trabalhista, com a apresentação da respectiva certidão, 
em conformidade com a Lei Federal n.º 12.440/2011, de 07 de julho de 2011; 
Obs. 1: O CRC - Certificado de Registro Cadastral do Município de Brumadinho 
substituirá todos os documentos relacionados nos subitens 11.1.1 a 11.1.9, desde que 
estejam com o prazo de validade em vigor, inclusive o CRC, no referido 
documento. Havendo documento com prazo de validade vencido no CRC, a empresa 
licitante deverá  
Obs. 2: Os documentos relacionados nos subitens 11.1.1 a 11.1.5 do item 11.1 
não precisarão constar do "envelope Documentos de Habilitação", se tiverem 
sido apresentados para o credenciamento, neste Pregão. 
11.1.10 – Certidão Negativa de Falência e de recuperação judicial e extrajudicial 
(Falência e concordata), expedida pelo cartório distribuidor da comarca da sede da 
pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, a no máximo 60 (sessenta) dias da 
data prevista para entrega dos envelopes, de acordo o Inciso II do Art. 31 da Lei 
8.666/93; 
11.1.11 - Declaração de inexistência de fatos impeditivos que possa impedir a sua 
habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual caso venha a ser contratado 
pelo Município de Brumadinho, na forma do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93, nos 
termos do modelo apresentado no Anexo VII; 
11.1.12 -Declaração de recebimento de todas as cópias e informações necessárias à 
elaboração da proposta comercial, bem como concordando com os termos do presente 
certame, conforme modelo 1 do Anexo IV deste edital. 
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11.1.13 - Declaração em conformidade com a Redação da Emenda Constitucional nº 
20, de 15/12/1998: “XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”, conforme modelo 2 apresentado 
no Anexo IV; 
11.1.14 – Declaração em conformidade com a Redação do artigo n° 36 da Lei Orgânica 
do Município de Brumadinho, conforme Anexo VI. 
11.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 
11.3 - Na hipótese de não constar prazo de validade em certidão, será aceita como 
válida a expedida até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas. 
11.4 - Os documentos de habilitação devem ser apresentados por qualquer processo 
de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para 
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 
11.5 - É facultado ao Pregoeiro verificar informações e obter documentos que constem 
de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e federal, 
emissores de certidões, devendo tais documentos ser juntados aos autos do processo 
licitatório respectivo. 
 

12 - DA HABILITAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
12.1 - Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, as 
microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, conforme 
Item 11 deste Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição.  
12.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por 
igual período a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
12.3 - A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 12.2, 
implicará na 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 para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
 

13 – DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO  

 
13.1 - Eventuais falhas, dúvidas em relação à regularidade de documentos de 
credenciamento, habilitação ou de proposta, poderão ser saneadas na sessão de 
abertura de envelopes, inclusive por meio eletrônico; 
13.2 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e serão anexados aos autos os 
documentos;  
13.3 - Atendidos os requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora;  
13.4 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará 
com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 
aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado 
vencedor;  
13.5 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo 
Pregoeiro e licitante(s) vencedor(es), ressaltando-se que poderá constar a assinatura 
da equipe de apoio, sendo-lhe facultado este direito. 
13.6 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos 
estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada. 
13.7 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste 
Edital e seus Anexos. 
 

14 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
14.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório deste Pregão. 
14.1.1 – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas. 
14.1.2 – Não serão conhecidos os recursos interpostos vencidos prazos legais. 
14.1.3 – Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
 

15 - DOS RECURSOS 

 
15.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar-se imediata 
e motivadamente e será aberto o prazo de 03 (três) dias, sendo que o início e o término 
da contagem do prazo sempre se darão em dia útil, para apresentação de memoriais, 
ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em 
igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
15.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará à decadência 
do direito de recurso e adjudicação do objeto ao vencedor, pelo Pregoeiro. 
15.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente;  
15.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e 
homologará o procedimento; 
15.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 

16 – ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
16.1 – Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação 
ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade 
Competente. 
16.2 – Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante 
vencedor e homologará o procedimento licitatório. 
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17 - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

 
17.1 – A entrega dos veículos deverá ser feita na Sede da Prefeitura de Brumadinho, 
na Rua Dr. Victor de Freitas n° 25, Bairro Centro, em Brumadinho/MG, no horário de 
08.00h às 12.00h e 14.00h às 16.00h, de 2ª. a 6ª. após o recebimento da Ordem de 
Fornecimento. 
17.2 - O(s) objeto(s) deste edital, será(ão) recebido(s) na forma prevista no Art. 73 da 
Lei 8.666/93. 
17.3 - O recebimento provisório dar-se-á se satisfeitas as seguintes condições: 
17.3.1 - Entrega realizada nos horários e locais de entrega previstos em contrato; 
17.3.2 - Produtos acompanhados das respectivas Notas Fiscais. 
17.4 - O recebimento definitivo se dará no prazo máximo de 15 (quinze) dias, depois de 
satisfeitas as seguintes condições: 
17.4.1 - Entrega realizada nas quantidades contratadas; 
17.5 - Satisfeitas a exigência anterior, lavrar-se-á o Termo de Recebimento Definitivo, 
que poderá ser substituído pelo visto no verso da Nota Fiscal, efetuada por dois 
servidores devidamente habilitados para tal. 
17.6 - Caso as condições de recebimento não sejam atendidas, será lavrado Termo de 
Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o(s) produto(s) 
rejeitado(s) ser(em) substituído(s), no prazo de 10 (dez) dias úteis, quando serão 
realizadas novamente as verificações antes referidas e reiniciados os prazos para 
recebimento definitivo. 
17.7 - Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará o FORNECEDOR 
incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas na lei e 
neste edital. 
17.8 - A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em conformidade com as 
unidades de fornecimento indicadas no Anexo I do edital e da proposta do fornecedor. 
17.9 - O aceite ou aprovação dos produtos, objeto desta licitação, pelo Município não 
exclui a responsabilidade civil nem a ético-profissional do fornecedor por vícios de 
quantidade ou qualidade destes bens ou disparidades com as especificações 
estabelecidas neste edital e seus anexos, verificadas posteriormente, garantindo-se ao 
Município as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do 
Consumidor. 
 

18 – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 
18.1 - Cumprir fielmente as obrigações da proposta de forma que o veículo seja 
entregue no prazo estipulado. 
18.2 - Assumir inteira responsabilidade pela entrega do veículo, como fretes, tributos, 
seguros e quaisquer outros encargos. 
18.3 - Ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do veículo, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela 
Prefeitura de Brumadinho. 
18.4 - Proceder à entrega do veículo, em conformidade com o quantitativo e 
especificações contidas na Nota de Autorização de Fornecimento. 
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19 – DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA DE BRUMADINHO   

 
19.1 - Proporcionar todas as condições para que o FORNECEDOR possa efetuar a 
entrega do material, dentro das normas estabelecidas no edital e seus anexos; 
19.2 - Receber o veículo entregue pelo FORNECEDOR, desde que estejam em 
conformidade com o objeto licitado; 
19.3 - Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Prefeitura de Brumadinho. 
19.4 - Efetuar os pagamentos ao FORNECEDOR. 
 

20 - DO PAGAMENTO 

 
20.1 - O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Brumadinho no prazo 
de 10 (dez) dias, mediante apresentação da nota fiscal/fatura. 
20.1.1 - As notas fiscais/faturas serão emitidas em Real. 
20.1.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada e seu pagamento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua 
apresentação válida.  
20.1.3 - Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar a Prova de 
regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB - e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN - referente a todos os tributos 
federais e à Divida Ativa da União – DAU – Port. 358, de 05.09.2014,  o Certificado de 
Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – fornecido pela 
CEF – Caixa Econômica Federal, em vigor, conforme determina o artigo 195, § 3º, da 
Constituição Federal e o artigo 55, inciso XIII, da Lei federal nº 8.666/93, bem como a 
Prova de regularidade trabalhista, com a apresentação da respectiva certidão, em 
conformidade com  a Lei Federal n.º 12.440/2011,  de 07 de julho de 2011; 
20.1.4 - O pagamento será efetuado por depósito bancário, devendo para isto, a 
contratada apor à nota fiscal, número da conta corrente, da agência e do banco. 
20.1.5 - Os valores das notas fiscais estão sujeitos a retenções tributárias na forma da 
lei. 
 

21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
21.1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à 
conta dos recursos consignados no Orçamento da PMB, para os exercícios de 
2015/2016 cujo programa de trabalho e elemento de despesa serão indicadas no ato 
da contratação. 
 

22 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
22.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, 
enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que 
convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar contrato ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
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22.2 -A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as 
multas aqui previstas, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, conforme segue: 
22.2.1 - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor POR ITEM da contratação, no 
caso da vencedora dar causa de não cumprimento do objeto licitado; 
22.2.2 - Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o preço total dos itens, por dia 
de atraso, no caso da vencedora não cumprir o subitem 17.1 deste Edital, até o limite 
máximo de 10 (dez) dias corridos, quando se dará por rescindida a contratação. A 
mesma pena será aplicada no caso de descumprimento de quaisquer das condições 
estabelecidas, podendo a contratação ser rescindida em caso de reincidência.  
22.2.3 - À contratada que descumprir qualquer condição de contratação deste Edital 
será aplicada a seguinte penalidade: advertência verbal, advertência registrada em livro 
ata da SMA e posteriormente abertura de processo administrativo para aplicação das 
penalidades previstas em lei. 
 

23 – DA REVOGAÇAO E ANULAÇAO 

 
23.1 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse 
público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovada, ou anulada, no 
todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, mediante ato 
escrito e devidamente fundamentado, dando-se a devida ciência aos participantes e 
assegurando-se, em ambos os casos, o direito ao contraditório e ampla defesa, na 
forma da Lei. 
23.2 - A anulação do procedimento licitatório, por motivo de ilegalidade, não gera 
obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei 
federal nº 8.666/93. 
 

24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
24.1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa e na busca da proposta mais vantajosa para Administração, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e segurança da contratação. 
24.2 - Nas sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.  
24.3 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas serão registradas em Ata. 
24.4 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução 
do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar no ato da sessão pública. 
24.5 – Os licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a PMB não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
24.6 - Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
24.7 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
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24.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á 
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 
dias de expediente na Prefeitura Municipal de Brumadinho. 
24.9 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição das suas qualificações e a 
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de 
pregão. 
24.10 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das 
disposições constante da Lei nº 10.520/2005 e o Decreto Municipal nº 73/2007 e o 
Decreto Municipal nº 193/2013. 
24.11 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhada, ao Pregoeiro 
por e-mail: licitacao@brumadinho.mg.gov.br ou por meio do Fax: (31) 3571-3015 
ramal 226. 
24.12 - A vencedora se obriga a manter, no fornecimento, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
24.13 - As dúvidas a serem dirimidas por telefone (31 3571.3015 – ramal 226 ou 247) 
serão somente aquelas de ordem estritamente informal, não sendo consideradas 
oficiais. 
24.15 - As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no Diário 
Oficial do Estado e no Diário Oficial de Brumadinho, salvo com referência àquelas que, 
lavradas em ata, puderem ser feitas diretamente aos representantes legais das 
licitantes presentes ao evento, ou, ainda, por intermédio de ofício, desde que 
comprovado o seu recebimento, principalmente, quanto ao resultado de: 
a) - julgamento deste Pregão; 
b) - recurso porventura interposto. 
24.16 - Os envelopes “Documentação e Proposta”, não abertos, ficarão à disposição 
das licitantes pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contado do encerramento da 
licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o 
resultado da licitação ou, se for o caso, denegados os recursos interpostos), após o 
que serão destruídos pela SMA. 
 
Brumadinho, 15 de maio de 2015. 
 
 

MARCOS PAULO COSTA 
PREGOEIRO 

 
 
 

ANTONIO BRANDÃO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

  

mailto:licitacao@brumadinho.mg.gov.br
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ANEXO I 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2015 
 

SRP 001/2015 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 

 
1 – DO OBJETO 
 
Registro de Preços para aquisição de VEÍCULOS AUTOMOTORES E AMBULÂNCIAS, 
conforme especificações constantes no Anexo IA deste Edital, paras as secretarias de 
Obras, Turismo e Cultura, Agricultura Desenvolvimento Econômico Pecuária e 
Abastecimento, Meio Ambiente, Planejamento, Governo, Ação Social e Saúde. 
 
2 - DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO 
 
Faz-se necessária realização das aquisições veículos automotores e ambulâncias para 
a frota Municipal, para atendimento das necessidades do Município de Brumadinho 
com recursos próprios e Convênios celebrados pelo Município. As especificações estão 
de acordo com as práticas do mercado. Os veículos serão utilizados em substituição 
aos veículos locados que terão seu contrato encerrado e/ou para incrementar as 
atividades da Municipalidade. 
 
3 – SETORES SOLICITANTES 
 
Secretaria Municipal de Obras, Turismo e Cultura, Agricultura Desenvolvimento 
Econômico Pecuária e Abastecimento, Meio Ambiente, Planejamento, Governo, Ação 
Social e Saúde. 
 
4 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 

ITEM QTD DESCRIÇÃO 

01 05 

Veículo Tipo Pick Up; Cabine Dupla; 0 Km; Tração 4 x 4; Ano 2015 / 
Modelo 2015; 05 Lugares; 04 Portas; Motor mínimo de 3.0; Potência 
mínima de 171cv; Carga útil mínima de 1.000kg; Transmissão 
manual; Air bag e ABS; Ar condicionado; Direção Hidráulica; Cor 
Branca; Ganchos internos de caçamba; Protetor de caçamba; 
Protetor de cárter (peito de aço); Tapetes. 

02 01 

Veículo Tipo Pick Up; Cabine Simples; 0 Km; Tração 4 x 2; Ano 2015 
/ Modelo 2015; 02 Lugares; 02 Portas; Motor mínimo de 1.4; Potência 
mínima de 85cv; Carga útil mínima de 700kg; Transmissão manual; 
Air bag e ABS; Ar condicionado; Direção Hidráulica; Cor Branca; 
Ganchos internos de caçamba; Protetor de caçamba; Protetor de 
cárter (peito de aço); Tapetes. 
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03 01 

Veículo Tipo Pick Up; Cabine Dupla; 0 Km; Tração 4 x 2; Ano 2015 / 
Modelo 2015; 05 Lugares; 02 Portas; Motor mínimo de 1.4; Potência 
mínima de 85cv; Carga útil mínima de 600kg; Transmissão manual; 
Air bag e ABS; Ar condicionado; Direção Hidráulica; Cor Branca; 
Ganchos internos de caçamba; Protetor de caçamba; Protetor de 
cárter (peito de aço); Tapetes. 

04 30 

Veículo; 0 Km; Tração 4 x 2; Ano 2015 / Modelo 2015; 05 Lugares; 
04 Portas; Motor mínimo de 1.0; Potência mínima de 73cv; Carga útil 
mínima de 400kg; Transmissão manual; Air bag e ABS; Direção 
Hidráulica; Cor Branca; Protetor de cárter (peito de aço); Tapetes. 

05 07 

Veículo Tipo VAN; 0 Km; Tração 4 x 2; Ano 2015 / Modelo 2015; 15 + 
1 Lugares; Portas: 02 na dianteira e 01 na lateral; Motor mínimo de 
2.2; Potência mínima de 127cv; Transmissão manual; Combustível: 
Diesel; Air bag e ABS; Ar condicionado; Direção Hidráulica; Cor 
Branca; Protetor de cárter (peito de aço); Tapetes. 

06 01 

Veículo Tipo Pick Up; Cabine Simples; 0 Km; Tração 4 x 4; Ano 2015 
/ Modelo 2015; 02 Lugares; 02 Portas; Motor mínimo de 2.8; Potência 
mínima de 171cv; Carga útil mínima de 1.000kg; Transmissão 
manual; Air bag e ABS; Ar condicionado; Direção Hidráulica; Cor 
Branca; Ganchos internos de caçamba; Protetor de caçamba; 
Protetor de cárter (peito de aço); Tapetes. 

07 01 

Veículo Tipo Pick Up; Cabine Estendida; 0 Km; Tração 4 x 2; Ano 
2015 / Modelo 2015; 02 Lugares; 02 Portas; Motor mínimo de 1.4; 
Potência mínima de 85cv; Carga útil mínima de 650kg; Transmissão 
manual; Air bag e ABS; Ar condicionado; Direção Hidráulica; Cor 
Branca; Ganchos internos de caçamba; Protetor de caçamba; 
Protetor de cárter (peito de aço); Tapetes. 

08 07 

Veículo; 0 Km; Tração 4 x 2; Ano 2015 / Modelo 2015; 07 Lugares; 
04 Portas; Motor mínimo de 1.4; Potência mínima de 85cv; Carga útil 
mínima de 550kg; Transmissão manual; Air bag e ABS; Ar 
condicionado; Direção Hidráulica; Cor Branca; Protetor de cárter 
(peito de aço); Tapetes. 

09 02 

Veículo Tipo VAN; 0 Km; Tração 4 x 2; Ano 2015 / Modelo 2015; 18 + 
1 Lugares; Portas: 02 na dianteira e 01 na lateral; Motor mínimo de 
2.2; Potência mínima de 130cv; Transmissão manual; Combustível: 
Diesel; Air bag e ABS; Ar condicionado; Direção Hidráulica; Cor 
Branca; Protetor de cárter (peito de aço); Tapetes. 

10 01 

Veículo Tipo Furgão; 0 Km; Tração 4 x 2; Ano 2015 / Modelo 2015; 
03 Lugares; Portas: 02 dianteira, 01 porta lateral corrediça e porta 
traseira dupla contra-batentes ângulo 270°; Capacidade volumétrica: 
12M³; Motor mínimo de 2.2; Potência mínima de 127cv; Transmissão 
manual; Combustível: Diesel; Air bag e ABS; Ar condicionado; 
Direção Hidráulica; Cor Branca; Protetor de cárter (peito de aço); 
Tapetes. 

11 01 

Veículo tipo Ambulância (UTI) – Veículo, tipo van 0 Km, de potência 
mínima 103cv, combustível diesel, com espaço mínimo de 2,40m de 
comprimento, de largura mínima de 1,60m, altura mínima de 1,70m, 
lugar para 03 passageiros, 04 cilindros, direção hidráulica, entre eixo 
no mínimo 2,60m, equipado com radiador especial, cinto de 
segurança, pré-disposição para rádio, bateria 90AH, alternador 56A, 
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tanque de combustível 60 litros, banco motorista regulável, 05 
marchas sincronizadas, velocidade máxima 150Km/h, freio a disco, 
veículo confeccionado para transporte inter-hospitalar de paciente 
com risco de vida conhecido e pré-hospitalar de paciente com risco 
de vida desconhecido, denominada Unidade Móvel de Saúde, com 
grafismo padrão ambulância tipo UTI móvel com identificação 
dianteira, traseira e laterais. Gabinete interno composto de: 
Revestimento do piso em laminado de P.V.S. liso, antiderrapante, 
lavável; Parede divisória com janela espia corrediça, entre o 
compartimento do paciente e a cabine do motorista; 02 luminárias 
fluorescentes embutida no teto; 01 janela lateral corrediça com vidros 
jateados; Armário em compensado revestido em fórmica com balcão, 
prateleiras, compartimento para acondicionamento, prancha longa e 
curta, medicamentos, equipamento médico e cilindro de oxigênio, 
com bordas arredondadas e portas em acrílico; Tomada de 12 volts; 
Corrimão de teto; Sinalizador óptico acústico; Maca articulada com 
rodas; Dois suportes de soro; Instalação de rede de oxigênio com 
cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua 
com dupla saída; Cilindro de oxigênio com 16 litros; Oxigênio com 
régua tripla (a- alimentação do respirador; b- fluxômetro e 
umidificador de oxigênio e c- aspirador tipo Venturi); Respirador 
ciclado à pressão ou volume; Monitor cardioversor com instalação 
elétrica compatível; Oximetro de pulso; Maleta contendo: 
laringoscópio infantil e adulto com lâminas retas e curvas, 
estetoscópio adulto e infantil, esfigmomanômetro aneróide adulto e 
infantil e ressuscitador manual adulto/infantil; Prancha curta e longa 
para imobilização da coluna; Colete imobilizador dorsal; Ar 
condicionado; Protetor de cárter (peito de aço); Tapetes. 

12 03 

Veículo tipo Ambulância – Van Furgão, 0Km, ano de fabricação a 
partir de 2015 / modelo 2015, motor a diesel, tipo turbo cooler, com 
no mínimo120 cavalos e 2.000 cilindradas, ignição eletrônica, 
capacidade de carga líquida de no mínimo 1,5 toneladas, freios 
hidráulicos com ação nas quatro rodas, direção hidráulica, teto alto, 
cabine estendida e entre-eixos não inferior a 3.500m, cor branca, 
original de fábrica, fabricação nacional, freio a disco nas quatro 
rodas, adaptado como ambulância conforme descrição abaixo: 
revestimento interno em material lavável com piso antiderramente e 
isolamento termoacústico; divisória com acesso a parte da frente do 
veículo; Janela na porta lateral com vidros deslizantes, com película 
branca e três listras tranparentes; vidros traseiros fixos, película cor 
branca e três listras transparentes; Iluminação interna: 04 luminárias 
alógenas embutidas no teto e 02 direcionais; ventilação interna com 
02 ventiladores na dianteira e 02 exaustores na traseira; suporte para 
soro/plasma no balaústre; Balaústre fixado no teto para apoio das 
mãos; Dois cilindros de oxigênio de 16 littros com válvula 
amanômetro em armário próprio na parte traseira do veículo com 
suporte duplo; régua tripla com fluxômetro, umidificador, chicote e 
máscara aspirador com frasco; Interruptores de comando da 
iluminação interna; ventiladores; Exaustores e faróis de embarque; 
Sistema elétrico com tomadas, sendo 02 tomadas internas 12 VCC 
com seus plugues, 02 tomadas internas 2P + T de corrente alternada 
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interligadas à externa, fornecendo a tensão que entrar e 01 tomada 
interna 2P + T110 VCA, ligada a um inversor a um inversor; Inversor 
de corrente de 1.000 Watts de potência e bateria adicional; Armário 
lateral esquerdo com portas em acrílico corrediças na parte superior, 
balcão, armário para oxigênio na traseira e local para guarda de 
prancha; Banco tipo baú para 03 pessoas, com cintos de segurança 
retráteis com 02 fivelas para fixação da guarnição ou de um segundo 
paciente e lixeira; Banco do assistente poltrona anatômica giratória 
estofada, com encosto de cabeça, revestido em courvim, com cintos 
de segurança não retrátil; Maca em alumínio, articulada com pernas 
retráteis, encosto reclinável, rodízios, contendo colchonete revestido 
em courvin e cintos de segurança; Ar condicionado; Protetor de 
cárter (peito de aço); Tapetes. 

 
 
Local da entrega: Rua Dr. Victor de Freitas, n.º 28, B. Centro em Brumadinho –MG 
 
 
5 – DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
5.1 - A proposta comercial deverá conter as seguintes informações: 
a) Descrição das características do veículo ofertado, com a indicação de seu modelo, 
ano e marca. O veículo deverá ser de primeiro uso, sendo o primeiro emplacamento 
em nome da Prefeitura de Brumadinho. 
b) Preço unitário e total em Reais e com até duas casas decimais. Nos preços 
propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como 
por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas 
ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; 
c) O preço consignado na proposta corresponderá ao valor a ser pago mediante 
entrega do objeto da licitação no Município de Brumadinho. 
d) A licitante vencedora se responsabilizará por efetuar o emplacamento do veículo, 
bem como pelo transporte do mesmo até o local de entrega especificado na Nota de 
Empenho. 
e) Na cotação dos itens 11 e 12, o licitante deverá citar na proposta o número de 
Registro de aparelhos/equipamentos/materiais, no Ministério da Saúde, onde couber, 
sendo que a Prefeitura poderá, ainda, efetuar consulta no site do MS, em caso de 
dúvida. No caso de isenção de registro ou de notificação do produto, o licitante deverá 
indicar tal condição em sua proposta;  
f) Prazo de entrega do veículo ofertado: 
 I - Para os itens 01 a 10 (um a dez) não superior a 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento da Nota de Fornecimento; 
 II - Para os itens 11 e 12 (onze e doze) não superior a 60 (trinta) dias, 
contados do recebimento da Nota de Fornecimento;  
g) - Prazo de garantia e assistência técnica de no mínimo 12 meses; 
h) - Validade da proposta de sessenta dias da apresentação da proposta comercial; 
i) - Local de entrega na sede do Município de Brumadinho; 
j) - No preço deverão estar incluídas todas as despesas tais como: impostos, fretes, 
seguros, encargos sociais e fiscais e quaisquer outras despesas ou taxas que incidirem 
sobre o fornecimento, para entrega em Brumadinho. 
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6 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
6.1 - As contratações decorrentes desta licitação observarão a ordem de classificação 
das licitantes. 
6.2 – Os veículos, objeto deste edital, serão recebidos na forma prevista no art. 73, §3º 
da Lei 8.666/93. O Município se reserva no direito de, no recebimento do veículo, após 
a conferência qualitativa e quantitativa, exigir substituição ou reparação daqueles que 
estejam em desacordo com o solicitado, independentemente das sanções a que está 
sujeito o fornecedor. 
6.3 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura instrumento 
contratual, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes 
do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 
6.4 - Se a licitante se recusar a assinar o contrato ou retirar a autorização de 
fornecimento, poderão ser convocadas as demais licitantes classificadas na licitação, 
respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro 
classificado. 
6.5 - Os produtos deverão ser fornecidos conforme condições, detalhamento e 
especificações constantes neste termo. 
6.6 – A nota fiscal deverá, obrigatoriamente, ser emitida pela licitante vencedora não 
podendo, em hipótese alguma, constar nomes de terceiros. 
6.7 – Os veículos deverão ser obrigatoriamente 0 (zero) Km sendo o primeiro 
emplacamento feito em nome do órgão participante. 
 
7 – RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 
 
7.1 - O(s) objeto(s) deste edital, será(ão) recebido(s) na forma prevista no Art. 73 da Lei 
8.666/93. 
7.2 - O recebimento provisório dar-se-á se satisfeitas as seguintes condições: 
7.2.1 - Entrega realizada nos horários e locais de entrega previstos em contrato; 
7.2.2 - Produtos acompanhados das respectivas Notas Fiscais. 
7.3 - O recebimento definitivo se dará no prazo máximo de 15 (quinze) dias, depois de 
satisfeitas as seguintes condições: 
7.3.1 - Entrega realizada nas quantidades contratadas; 
7.4 - Satisfeitas a exigência anterior, lavrar-se-á o Termo de Recebimento Definitivo, 
que poderá ser substituído pelo visto no verso da Nota Fiscal, efetuada por dois 
servidores devidamente habilitados para tal. 
7.5 - Caso as condições de recebimento não sejam atendidas, será lavrado Termo de 
Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o(s) produto(s) 
rejeitado(s) ser(em) substituído(s), no prazo de 10 (dez) dias úteis, quando serão 
realizadas novamente as verificações antes referidas e reiniciados os prazos para 
recebimento definitivo. 
7.6 - Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará o FORNECEDOR 
incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas na lei e 
neste edital. 
7.7 - A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em conformidade com as 
unidades de fornecimento indicadas no Anexo I do edital e da proposta do fornecedor. 
7.8 - O aceite ou aprovação dos produtos, objeto desta licitação, pelo Município não 
exclui a responsabilidade civil nem a ético-profissional do fornecedor por vícios de 
quantidade ou qualidade destes bens ou disparidades com as especificações 
estabelecidas neste edital e seus anexos, verificadas posteriormente, garantindo-se ao 
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Município as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do 
Consumidor. 
 
8 - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
 
8.1 - Cumprir fielmente as obrigações da proposta de forma que o veículo seja 
entregue no prazo estipulado. 
8.2 - Assumir inteira responsabilidade pela entrega do veículo, como fretes, tributos, 
seguros e quaisquer outros encargos. 
8.3 - Ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do veículo, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela 
Prefeitura de Brumadinho. 
8.4 - Proceder à entrega do veículo, em conformidade com o quantitativo e 
especificações contidas na Nota de Autorização de Fornecimento. 
 
9 - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA DE BRUMADINHO   
 
9.1 - Proporcionar todas as condições para que o FORNECEDOR possa efetuar a 
entrega do material, dentro das normas estabelecidas no edital e seus anexos; 
9.2 - Receber o veículo entregue pelo FORNECEDOR, desde que estejam em 
conformidade com o objeto licitado; 
9.3 - Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Prefeitura de Brumadinho. 
9.4 - Efetuar os pagamentos ao FORNECEDOR. 
 
 
SECRETARIA DE OBRAS 
 
 
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA 
 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PECUÁRIA 
E ABASTECIMENTO 
 
 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
 
 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
 
 
SECRETARIA DE GOVERNO 
 
 
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
 
 
SECRETARIA DE SAÚDE. 
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ANEXO IA 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2015 

SRP 001/2015 
 

ESPECIFICAÇÃO 
 

 

ITEM QTD UNIDADE DESCRIÇÃO 

01 05 UN 

Veículo Tipo Pick Up; Cabine Dupla; 0 Km; Tração 4 x 
4; Ano 2015 / Modelo 2015; 05 Lugares; 04 Portas; 
Motor mínimo de 3.0; Potência mínima de 171cv; Carga 
útil mínima de 1.000kg; Transmissão manual; Air bag e 
ABS; Ar condicionado; Direção Hidráulica; Cor Branca; 
Ganchos internos de caçamba; Protetor de caçamba; 
Protetor de cárter (peito de aço); Tapetes. 

02 01 UN 

Veículo Tipo Pick Up; Cabine Simples; 0 Km; Tração 4 x 
2; Ano 2015 / Modelo 2015; 02 Lugares; 02 Portas; 
Motor mínimo de 1.4; Potência mínima de 85cv; Carga 
útil mínima de 700kg; Transmissão manual; Air bag e 
ABS; Ar condicionado; Direção Hidráulica; Cor Branca; 
Ganchos internos de caçamba; Protetor de caçamba; 
Protetor de cárter (peito de aço); Tapetes. 

03 01 UN 

Veículo Tipo Pick Up; Cabine Dupla; 0 Km; Tração 4 x 
2; Ano 2015 / Modelo 2015; 05 Lugares; 02 Portas; 
Motor mínimo de 1.4; Potência mínima de 85cv; Carga 
útil mínima de 600kg; Transmissão manual; Air bag e 
ABS; Ar condicionado; Direção Hidráulica; Cor Branca; 
Ganchos internos de caçamba; Protetor de caçamba; 
Protetor de cárter (peito de aço); Tapetes. 

04 30 UN 

Veículo; 0 Km; Tração 4 x 2; Ano 2015 / Modelo 2015; 
05 Lugares; 04 Portas; Motor mínimo de 1.0; Potência 
mínima de 73cv; Carga útil mínima de 400kg; 
Transmissão manual; Air bag e ABS; Direção 
Hidráulica; Cor Branca; Protetor de cárter (peito de aço); 
Tapetes. 

05 07 UN 

Veículo Tipo VAN; 0 Km; Tração 4 x 2; Ano 2015 / 
Modelo 2015; 15 + 1 Lugares; Portas: 02 na dianteira e 
01 na lateral; Motor mínimo de 2.2; Potência mínima de 
127cv; Transmissão manual; Combustível: Diesel; Air 
bag e ABS; Ar condicionado; Direção Hidráulica; Cor 
Branca; Protetor de cárter (peito de aço); Tapetes. 

06 01 UN 

Veículo Tipo Pick Up; Cabine Simples; 0 Km; Tração 4 x 
4; Ano 2015 / Modelo 2015; 02 Lugares; 02 Portas; 
Motor mínimo de 2.8; Potência mínima de 171cv; Carga 
útil mínima de 1.000kg; Transmissão manual; Air bag e 
ABS; Ar condicionado; Direção Hidráulica; Cor Branca; 
Ganchos internos de caçamba; Protetor de caçamba; 
Protetor de cárter (peito de aço); Tapetes. 
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07 01 UN 

Veículo Tipo Pick Up; Cabine Estendida; 0 Km; Tração 
4 x 2; Ano 2015 / Modelo 2015; 02 Lugares; 02 Portas; 
Motor mínimo de 1.4; Potência mínima de 85cv; Carga 
útil mínima de 650kg; Transmissão manual; Air bag e 
ABS; Ar condicionado; Direção Hidráulica; Cor Branca; 
Ganchos internos de caçamba; Protetor de caçamba; 
Protetor de cárter (peito de aço); Tapetes. 

08 07 UN 

Veículo; 0 Km; Tração 4 x 2; Ano 2015 / Modelo 2015; 
07 Lugares; 04 Portas; Motor mínimo de 1.4; Potência 
mínima de 85cv; Carga útil mínima de 550kg; 
Transmissão manual; Air bag e ABS; Ar condicionado; 
Direção Hidráulica; Cor Branca; Protetor de cárter (peito 
de aço); Tapetes. 

09 02 UN 

Veículo Tipo VAN; 0 Km; Tração 4 x 2; Ano 2015 / 
Modelo 2015; 18 + 1 Lugares; Portas: 02 na dianteira e 
01 na lateral; Motor mínimo de 2.2; Potência mínima de 
130cv; Transmissão manual; Combustível: Diesel; Air 
bag e ABS; Ar condicionado; Direção Hidráulica; Cor 
Branca; Protetor de cárter (peito de aço); Tapetes. 

10 01 UN 

Veículo Tipo Furgão; 0 Km; Tração 4 x 2; Ano 2015 / 
Modelo 2015; 03 Lugares; Portas: 02 dianteira, 01 porta 
lateral corrediça e porta traseira dupla contra-batentes 
ângulo 270°; Capacidade volumétrica: 12M³; Motor 
mínimo de 2.2; Potência mínima de 127cv; Transmissão 
manual; Combustível: Diesel; Air bag e ABS; Ar 
condicionado; Direção Hidráulica; Cor Branca; Protetor 
de cárter (peito de aço); Tapetes. 

11 01 UN 

Veículo tipo Ambulância (UTI) – Veículo, tipo van 0 Km, 
de potência mínima 103cv, combustível diesel, com 
espaço mínimo de 2,40m de comprimento, de largura 
mínima de 1,60m, altura mínima de 1,70m, lugar para 
03 passageiros, 04 cilindros, direção hidráulica, entre 
eixo no mínimo 2,60m, equipado com radiador especial, 
cinto de segurança, pré-disposição para rádio, bateria 
90AH, alternador 56A, tanque de combustível 60 litros, 
banco motorista regulável, 05 marchas sincronizadas, 
velocidade máxima 150Km/h, freio a disco, veículo 
confeccionado para transporte inter-hospitalar de 
paciente com risco de vida conhecido e pré-hospitalar 
de paciente com risco de vida desconhecido, 
denominada Unidade Móvel de Saúde, com grafismo 
padrão ambulância tipo UTI móvel com identificação 
dianteira, traseira e laterais. Gabinete interno composto 
de: Revestimento do piso em laminado de P.V.S. liso, 
antiderrapante, lavável; Parede divisória com janela 
espia corrediça, entre o compartimento do paciente e a 
cabine do motorista; 02 luminárias fluorescentes 
embutida no teto; 01 janela lateral corrediça com vidros 
jateados; Armário em compensado revestido em fórmica 
com balcão, prateleiras, compartimento para 
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acondicionamento, prancha longa e curta, 
medicamentos, equipamento médico e cilindro de 
oxigênio, com bordas arredondadas e portas em 
acrílico; Tomada de 12 volts; Corrimão de teto; 
Sinalizador óptico acústico; Maca articulada com rodas; 
Dois suportes de soro; Instalação de rede de oxigênio 
com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil 
visualização e régua com dupla saída; Cilindro de 
oxigênio com 16 litros; Oxigênio com régua tripla (a- 
alimentação do respirador; b- fluxômetro e umidificador 
de oxigênio e c- aspirador tipo Venturi); Respirador 
ciclado à pressão ou volume; Monitor cardioversor com 
instalação elétrica compatível; Oximetro de pulso; 
Maleta contendo: laringoscópio infantil e adulto com 
lâminas retas e curvas, estetoscópio adulto e infantil, 
esfigmomanômetro aneróide adulto e infantil e 
ressuscitador manual adulto/infantil; Prancha curta e 
longa para imobilização da coluna; Colete imobilizador 
dorsal; Ar condicionado; Protetor de cárter (peito de 
aço); Tapetes. 

12 03 UN 

Veículo tipo Ambulância – Van Furgão, 0Km, ano de 
fabricação a partir de 2015 / modelo 2015, motor a 
diesel, tipo turbo cooler, com no mínimo120 cavalos e 
2.000 cilindradas, ignição eletrônica, capacidade de 
carga líquida de no mínimo 1,5 toneladas, freios 
hidráulicos com ação nas quatro rodas, direção 
hidráulica, teto alto, cabine estendida e entre-eixos não 
inferior a 3.500m, cor branca, original de fábrica, 
fabricação nacional, freio a disco nas quatro rodas, 
adaptado como ambulância conforme descrição abaixo: 
revestimento interno em material lavável com piso 
antiderramente e isolamento termoacústico; divisória 
com acesso a parte da frente do veículo; Janela na 
porta lateral com vidros deslizantes, com película 
branca e três listras tranparentes; vidros traseiros fixos, 
película cor branca e três listras transparentes; 
Iluminação interna: 04 luminárias alógenas embutidas 
no teto e 02 direcionais; ventilação interna com 02 
ventiladores na dianteira e 02 exaustores na traseira; 
suporte para soro/plasma no balaústre; Balaústre fixado 
no teto para apoio das mãos; Dois cilindros de oxigênio 
de 16 littros com válvula amanômetro em armário 
próprio na parte traseira do veículo com suporte duplo; 
régua tripla com fluxômetro, umidificador, chicote e 
máscara aspirador com frasco; Interruptores de 
comando da iluminação interna; ventiladores; 
Exaustores e faróis de embarque; Sistema elétrico com 
tomadas, sendo 02 tomadas internas 12 VCC com seus 
plugues, 02 tomadas internas 2P + T de corrente 
alternada interligadas à externa, fornecendo a tensão 
que entrar e 01 tomada interna 2P + T110 VCA, ligada a 
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um inversor a um inversor; Inversor de corrente de 
1.000 Watts de potência e bateria adicional; Armário 
lateral esquerdo com portas em acrílico corrediças na 
parte superior, balcão, armário para oxigênio na traseira 
e local para guarda de prancha; Banco tipo baú para 03 
pessoas, com cintos de segurança retráteis com 02 
fivelas para fixação da guarnição ou de um segundo 
paciente e lixeira; Banco do assistente poltrona 
anatômica giratória estofada, com encosto de cabeça, 
revestido em courvim, com cintos de segurança não 
retrátil; Maca em alumínio, articulada com pernas 
retráteis, encosto reclinável, rodízios, contendo 
colchonete revestido em courvin e cintos de segurança; 
Ar condicionado; Protetor de cárter (peito de aço); 
Tapetes. 
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ANEXO II 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2015 
SRP 001/2015 

 
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
Prezados Senhores, 

 

Atendendo à convocação feita pelo Edital de Pregão Presencial nº 036/2015, estamos 

apresentando proposta para fornecimento de 

______________________________________, referente ao(s) item(ns) 

____________ do objeto da licitação em referência, declarando expressamente, que: 

- recebemos todos os documentos e informações necessários à elaboração da 

proposta; 

- acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade, 

valor unitário e POR ITEM do(s) item(ns) cotados, bem como o total geral por extenso; 

- concordamos, sem qualquer restrição, com as condições indicadas no Edital e seus 

Anexos, comprometendo-nos a proceder à venda dos bens objeto desta licitação que 

vierem a ser adjudicados à nossa empresa; 

     - a indicação supra é verdadeira, estando esta empresa apta a comprovar, sob as 

penas da Lei, a habilitação legal do representante indicado; 

- esta proposta terá prazo de validade de ____ (__________ dias corridos, a contar da 

data da sua entrega. 

 

Local e data 

___________________________________________________________ 

(Nome, cargo e assinatura do representante legal) 

(Número de identidade do declarante) 

 
PLANILHA DE PREÇOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

GLOBAL 

01       

...       

...       

VALOR TOTAL:  

Local e data. 
____________________________________________________ 
(Nome, cargo e assinatura do representante legal) 
(Número de identidade do declarante)            
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 ANEXO III 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2015 

SRP 001/2015 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS 

 
 
 

Pregão Presencial n°: 036/2015 

 
 

O abaixo assinado, senhor __________________________, R.G. 
nº ____, representante legal da Empresa___________________________, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n° __________/____-__, sede (endereço 
completo), em conformidade com o dispostos no Artigo 4°, inciso VII, da Lei n° 
10.520/02, DECLARA que a Empresa está apta a cumprir plenamente os requisitos 
habilitatórios exigidos no Edital que rege o certame acima indicado.  

Local e data 
 
 

 
Nome e assinatura do Representante Legal da empresa 
RG do declarante 
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ANEXO IV 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 036/2015 
 

SRP 001/2015 
 

MODELO DE DECLARAÇÕES 
 

 
MODELO 1 

DECLARAÇÃO  
 

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de 
participação na licitação, modalidade Pregão nº 036/2015, da Prefeitura do Município 
de Brumadinho/MG, que recebemos todas as cópias da referida Licitação, bem como 
todas as informações necessárias e que possibilitam a entrega da proposta, em 
conformidade com as Leis 10.520/02 e 8.666/93, concordando com os termos do 
presente certame. 

Local e data 
______________________________ 

Assinatura do representante legal 

 
 

MODELO 2 

DECLARAÇÃO 
 

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de 
participação na licitação, modalidade Pregão nº 036/2015, da Prefeitura do Município 
de Brumadinho/MG declara, sob as penas da lei, que não há na mesma realização de 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos nem a realização de 
qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 (quatorze) anos, segundo determina o inciso XXXIII do art. 7° da Constituição 
Federal. 

 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
Local e data 

______________________________ 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO V 
 

CREDENCIAMENTO 
 

REFERÊNCIA: PREGÃO N.º 036/2015 
 

SRP 001/2015 
 
 

À 
Prefeitura Municipal de Brumadinho – MG 
 
Prezados Senhores, 
 
 Pelo presente, credenciamos o (nome completo, qualificação, identidade, CPF e 
endereço), para representar nossa empresa, em todos os atos e reuniões relativas à 
licitação em referência, ficando autorizado a assinar atas, rubricar documentos e 
propostas de licitantes, assinar e apresentar impugnação, recursos e contestações, 
receber notificações e intimações referentes a este processo Licitatório. 
 
Assinatura e Identificação com carimbo da empresa em papel timbrado. 
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ANEXO VI 
 

REFERÊNCIA: PREGÃO N.º 036/2015 
 

SRP 001/2015 
 
 
 

DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO N° 36 DA LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BRUMADINHO  
 
 
A empresa ___________, CNPJ: _____________, sediada 
________________________________________, telefone _____________, e-mail 
_______________, que represento (amos) não possui sócios, quotistas ou 
administradores, que se incluam na vedação contida no artigo n° 36 da Lei Orgânica do 
Município, a saber: 
 
“Art. 36. O Prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, os ocupantes de cargos em 
comissão ou função de confiança, as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio 
ou parentesco afim ou consanguíneo, até o 2° grau, ou por adoção e os servidores 
empregados públicos, não poderão contratar com o Município, subsistindo a proibição 
até seis meses aos findas as respectivas funções.” 
 
Por ser verdade, assumo inteira responsabilidade civil e criminal pelas informações 
aqui prestadas. 
 
 
 
___________________, ______________de ____________de 
_____________________ 
 

Atenciosamente, 
 

Assinatura e Identificação com carimbo da empresa em papel timbrado. 
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ANEXO VII 

 
REFERÊNCIA: PREGÃO N.º 036/2015 

 
SRP 001/2015 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO 
 
Declaramos para os devidos fins do Edital de Pregão n.º 036/2015, que este 
proponente não incorre em qualquer dos impedimentos previstos neste item, ou seja: 

a) Que não foi declarado inidôneo do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal; 
b) Que não está impedido de transacionar com a administração Pública Municipal ou 

qualquer das suas entidades de administração indireta e que está ciente da 
obrigatoriedade de comunicar à esta Prefeitura qualquer ocorrência posterior; 

c) Que não se encontra sob o processo de falência ou concordata; 
d) Que não foi apenado com rescisão de contrato quer por deficiência dos serviços 

prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 05 
(cinco) anos. 
 

Por ser verdade, firmamos o presente, nos termos e sob penas da Lei. 
 

Atenciosamente, 
 

Assinatura e Identificação com carimbo da empresa em papel timbrado. 
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ANEXO VIII 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 036/2015 
 

SRP 001/2015 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
A empresa ...................... CNPJ Nº ....................., por intermédio de seu representante 
legal, o(a) Sr.(a)....................................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade Nº .................... e do CPF Nº ..................................., DECLARA, sob as 
sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente 
data, é considerada: 
(   ) MICROEMPRESA (ME), conforme Inciso I do Artigo 3º da Lei Complementar Nº 
123, de 14/12/2006; 
(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), conforme Inciso II do Artigo 3º da Lei 
Complementar Nº 123, de 14/12/2006; 
Declara ainda que, a empresa retro mencionada está excluída das vedações 
constantes do parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 
 
Data e Local ........................ 
 
 
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO IX 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 036/2015 
 

SRP 001/2015 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

O MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, inscrito no CNPJ sob o nº 18.363.929/0001-40, com 
sede na Rua Dr. Victor de Freitas n° 25, Bairro Centro, em Brumadinho/MG, a seguir 
denominado MUNICÍPIO, neste ato representado por seu Prefeito, Antônio Brandão, 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02 e demais disposições 
legais aplicáveis, resolve registrar os preços apresentada pela ______, inscrita no 
CNPJ sob o nº _____, situada na ____ _____, nº ____, Bairro _____, ____/____, a 
seguir denominada FORNECEDOR, classificada em ____ lugar, neste ato 
representada por seu _____, _____, portador da Cédula de Identidade nº _____, 
____/___ e inscrito no CPF sob o nº _____, _____ classificada no Processo 
Administrativo nº 078/2015, na modalidade Pregão Presencial nº 036/2015, do tipo 
menor preço, em regime de empreitada por preços unitários. 
 
1. DOS PREÇOS REGISTRADOS  
 
OBJETO: Aquisição de veículos automotores e ambulâncias, conforme especificações 
constantes do Termo de Referência do Edital do Processo Administrativo nº 078/2015, 
Pregão Presencial nº 036/2015. 
 

Item Detalhamento do Objeto Quant. 
Valor (R$) 

Unitário Total 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

 
1.1. O FORNECEDOR, para fins de fornecimento do objeto licitado, deverá observar as 
especificações constantes do Termo de Referência anexo do Edital de Licitação do 
Pregão Presencial nº 036/2015, que integra esta Ata como se nela estivesse transcrito.  
 
1.2. A contratação dos serviços/produtos objeto desta Ata será formalizada por meio de 
emissão de nota de empenho de despesa, após a emissão do Pedido de Compra da 
respectiva Secretaria do Município.  
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1.3. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta 
dos recursos consignados no Orçamento da PMB, para os exercícios de 2015/2016 
cujo programa de trabalho e elemento de despesa serão indicadas no ato da 
contratação. 
 
2. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
2.1. O gerenciamento desta Ata será realizado pela Secretaria de Governo do 
Município de Brumadinho. 
 
2.2. O Secretário de Governo atuará como gestor/fiscal da contratação referente aos 
itens 01 a 12 
2.3. O recebimento provisório do objeto, bem como o definitivo, será realizado pela 
Secretaria de Governo, de acordo com os seus respectivos Itens.  
 
3. DA VALIDADE DA ATA  
 
A Ata de Registro de Preços tem validade de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua assinatura, com eficácia legal da publicação de seu extrato, podendo ser 
encerrado em prazo inferior, desde que o objeto seja executado integralmente, 
mediante atestação dos gestores/fiscais do Contrato. 
 
4. DA RESCISÃO  
 
4.1. Os serviços/produtos oriundos desta Ata e contratados pelo MUNICÍPIO poderão 
ser rescindidos: 
 
a) por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO, nos casos enumerados nos incisos I a XII, 
XVII e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93;  
b) por acordo entre as partes, reduzido a termo;  
c) na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 
77 a 80 da Lei nº 8.666/93.  
 
4.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada 
a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 
5.DAS MULTAS E PENALIDADES  
 
5.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, 
enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que 
convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar contrato ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
5.2 -A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as 
multas aqui previstas, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, conforme segue: 
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5.2.1 - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor POR ITEM da contratação, no caso 
da vencedora dar causa de não cumprimento do objeto licitado; 
 
5.2.2 - Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o preço total dos itens, por dia 
de atraso, no caso da vencedora não cumprir o prazo de entrega, até o limite máximo 
de 10 (dez) dias corridos, quando se dará por rescindida a contratação. A mesma pena 
será aplicada no caso de descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas, 
podendo a contratação ser rescindida em caso de reincidência.  
 
5.2.3 - À contratada que descumprir qualquer condição de contratação desta ARP será 
aplicada a seguinte penalidade: advertência verbal, advertência registrada em livro ata 
da SMA e posteriormente abertura de processo administrativo para aplicação das 
penalidades previstas em lei. 
 
6. DO FORO  
 
Fica eleito o foro da Comarca de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, para dirimir 
eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, 
valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais 
privilegiado que seja ou venha a ser.  
 
E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam a presente Ata de 
Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) 
testemunhas.  
 
Brumadinho, _____ de _______________ de 2015. 
 
 

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO 
Antônio Brandão 

Prefeito 
  
 
 

EMPRESA  
Representante legal  

Cargo 
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ANEXO X 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 036/2015- SRP 001/2015 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

MINUTA DO CONTRATO Nº_______ TERMO DE 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE BRUMADINHO COM ____________, 
PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.  

 
 
 
O MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, inscrito no CNPJ sob o nº. ____________, com 
sede na rua ________ n.º ___, bairro na cidade de Brumadinho, Estado de Minas 
Gerais, neste ato representado pelo Sr. _________, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na ____________________, inscrito no CPF sob o nº. __________ e RG 
de nº. _______, doravante denominada CONTRATANTE e ____________ inscrita no 
CNPJ sob o Nº ______________, com sede na rua ________________ - ____, na 
Cidade de ______, Estado De Minas Gerais, doravante denominada CONTRATADA, 
resolvem celebrar o presente contrato, regido pela Lei nº. 8.666, de 21 de novembro de 
1993, com as alterações posteriores, e atualizada pela Lei nº. 9.648, de 27 de maio de 
1998, fundamentada no resultado do Pregão Presencial n.º 036/2015 com base na Lei 
10.520/02 e mediante as cláusulas e condições seguintes:  
 
DO OBJETO CLÁUSULA PRIMEIRA: constitui objeto deste instrumento a aquisição 
de veículos automotores e ambulâncias. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os acréscimos não previstos na caracterização do objeto, 
contido nesta cláusula, e necessários ao seu fiel cumprimento, só serão efetivados com 
base em Relatório do CONTRATANTE e mediante prévia e expressa autorização da 
Autoridade solicitante, sob pena de nulidade, promovendo-se a responsabilidade de 
quem lhe deu causa.  
 
DA MODALIDADE/FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: A entrega será parcelada de acordo com as solicitações das 
secretarias.  
 
DO PREÇO/ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO os preços 
conforme tabela de preço abaixo:  
 

Item Detalhamento do Objeto Quant. 
Valor (R$) 

Unitário Total 

01     
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§ 1º: O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Brumadinho no prazo de 
10 (dez) dias, mediante apresentação da nota fiscal/fatura. 
§  2º:  - As notas fiscais/faturas serão emitidas em Real. 
§ 3º:  - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada e seu pagamento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua 
apresentação válida.  
§ 4º:  - Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar a Certidão Negativa 
de Débitos – CND – emitida pelo INSS), bem como o Certificado de Regularidade do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – fornecido pela CEF – Caixa 
Econômica Federal, em vigor, conforme determina o artigo 195, § 3º, da Constituição 
Federal e o artigo 55, inciso XIII, da Lei federal nº 8.666/93. 
§ 5º: -  O pagamento será efetuado por depósito bancário, devendo para isto, a 
contratada apor à nota fiscal, número da conta corrente, da agência e do banco. 
 
DOS PRAZOS/CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO  
 
CLÁUSULA QUARTA: O prazo de vigência deste contrato será de __ (_____) meses, 
tendo como termo de início a data de assinatura, tendo como termo final o final do 
exercício financeiro.  
 
CLÁUSULA QUINTA: O contratado deverá fornecer os produtos de acordo com o 
termo de referência e ata de registro de preço anexo devendo cumprir as obrigações 
constantes das cláusulas dos respectivos instrumentos.  
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
CLÁUSULA SEXTA: Executado este instrumento pela CONTRATADA, seu objeto será 
recebido pelo CONTRATANTE em caráter provisório ou definitivo, na forma dos artigo 
73 da Lei nº 8.666/93.  
 
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 
CLÁUSULA SÉTIMA: Os recursos alocados para a execução deste Contrato correrão 
à Conta da Dotação Orçamentária nº ___________________..  
 
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
 
CLÁUSULA OITAVA: O regime jurídico deste Contrato confere ao CONTRATANTE as 
prerrogativas relacionadas no Art. 58 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993.  
 
CLÁUSULA NONA: Constitui obrigação do CONTRATANTE, além da constante do art. 
66 da Lei n°. 8.666/93, a comunicação, através do Serviço de Contabilidade, aos 
órgãos incumbidos de arrecadação e fiscalização dos tributos municipais, das 
características e dos valores pagos referentes à liquidação da despesa deste Contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: São conferidos à CONTRATADA os direitos relacionados no art. 
59, § 2º do art. 79 e art. 109 da Lei n°. 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Constituem obrigações da CONTRATADA, além das 
constantes dos artigos 55, inciso XIII, 66, 68, 69, 70 e 71 da Lei n°. 8.666/93: I – 
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fornecer todos os produtos conforme prestar os serviços obedecendo a todas as 
disposições legais pertinentes ao objeto da contratação.  
 
DA FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A execução do presente instrumento será 
acompanhada e fiscalizada por servidor do Município, especialmente designado pela 
Secretaria de Governo, admitida a participação de terceiros, para assisti-lo e subsidiá-
lo de informações pertinentes a essa atribuição.  
 
DAS ALTERAÇÕES  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: As alterações porventura necessárias ao fiel 
cumprimento do objeto deste Contrato, serão efetivadas na forma e condições do art. 
65 da Lei n°. 8.666/93, formalizadas previamente por termo aditivo, que passará a 
integrar este Contrato.  
 
DAS SANÇÕES  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:  
 
14.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, 
enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que 
convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar contrato ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
14.2 -A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as 
multas aqui previstas, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, conforme segue: 
14.2.1 - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor POR ITEM da contratação, no 
caso da vencedora dar causa de não cumprimento do objeto licitado; 
14.2.2 - Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o preço total dos itens, por dia 
de atraso, no caso da vencedora não cumprir o prazo de entrega, até o limite máximo 
de 10 (dez) dias corridos, quando se dará por rescindida a contratação. A mesma pena 
será aplicada no caso de descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas, 
podendo a contratação ser rescindida em caso de reincidência.  
14.2.3 - À contratada que descumprir qualquer condição de contratação desta ARP 
será aplicada a seguinte penalidade: advertência verbal, advertência registrada em livro 
ata da SMOB e posteriormente abertura de processo administrativo para aplicação das 
penalidades previstas em lei. 
 
DA RESCISÃO  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A inexecução total ou parcial deste Contrato dará 
ensejo à sua rescisão, assegurada a prévia defesa e observadas às disposições deste 
Contrato e da Lei n°. 8.666/93, notadamente nos artigos 77 a 80, sem prejuízo das 
penalidades determinadas em lei e neste instrumento.  
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DOS CASOS OMISSOS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Aplica-se as disposições da Lei 8.666/1993 à execução 
do contrato, inclusive quanto aos casos omissos, bem como as demais espécies 
normativas correlatas ao objeto contratual. 
 
DO FORO  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica desde já, declarado pelas partes, com base no § 
2°. do art. 55 da Lei n°. 8.666/93, o Foro da Comarca de Brumadinho, para dirimir as 
dúvidas ou questões suscitadas na execução deste Contrato. E, por estarem de pleno 
acordo, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para único efeito de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo 
assistiram e subscrevem.  
 

Brumadinho – Minas Gerais, xxx de maio de 2015.  
 

____________________________ 
CONTRATANTE 

____________________________ 
CONTRATADO 

 
                                                                  
 
 
Testemunhas:  
_______________________________________  
NOME:  
CPF:  
_______________________________________  
NOME:  
CPF: 
 


