
 

 

Edital de Licitação – Modalidade Convite 

Compra nº  002/2012  

Modalidade:  Convite  

Data da Emissão: 24/03/2012 

Data da Licitação: 09/04/2012 

Hora: 13h00min 

Tipo da Licitação: Menor preço global 

 

A FUNDAÇÃO MATUTU, torna público para conhecimento dos interessados que, na data e hora acima previstas, fará 

realizar licitação, na modalidade Convite, no tipo supracitado, para atendimento do objeto desta licitação, de acor-

do com as condições estabelecidas neste Convite, observadas as disposições contidas na Lei Federal Nº 8.666, de 

21.06.93, e suas alterações posteriores e/ou procedimentos análogos facultados pela legislação vigente.  

 

1.0 - DO OBJETO 

1.1- Aquisição de um veículo.  

1.2- Integra este Convite, independente de transcrição:  

        a) Anexo I – Minuta da Proposta  

        b) Anexo II - Minuta do Contrato  

        c) Anexo III – Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos 

        d) Anexo IV – Declaração de que não faz uso de mão de obra infantil 

        e) Anexo V – Declaração de Renúncia ao Prazo Recursal 

 

2.0 - DAS RESTRIÇÕES E  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

2.1-DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

2.1.1 -Poderão participar do presente certame licitatório pessoas jurídicas,  devidamente habilitadas a fornecer o 

objeto desta licitação, formalmente escolhida e convidada ou legitimamente interessada, na forma do que dispõe o 

§ 3º do art. 22 da Lei Nº 8666/93 e suas alterações posteriores.  

2.2 - DAS RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

2.2.1 - Não poderá participar da licitação pessoa jurídica que esteja cumprindo penalidade de Suspensão Temporá-

ria para licitar ou contratar imposta por  órgão/entidade deste Estado ou declaradas inidôneas por força da Lei de 

Licitações  e suas alterações posteriores;  

2.2.2 - Não será admitida a participação de empresa sob a forma de Consórcios ou grupo de empresas e  com falên-

cia decretada;  

2.2.3 - Os licitantes deverão declarar que estão cientes de todas as condições do edital. 



 

 

2.2.4 - Não poderão participar do certame, as pessoas jurídicas que estiverem sofrendo penalidades impostas por 

qualquer órgão/entidade motivadas pelas hipóteses previstas no art.88 da Lei nº 8666/93 e suas alterações posteri-

ores.  

 

 

3.0 - DA HABILITAÇÃO  

3.1 - Os Licitantes para habilitarem-se nesta licitação deverão apresentar os seguintes  documentos:  

I - Prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário individual; 

II - Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, 

para fins de comprovação do ramo de atividade da empresa acompanhado do ultimo Aditivo; 

3.2 - Regularidade fiscal 

I - C.N.P.J. – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

II - Inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação. Em caso de ser isento, anexar declara-

ção; 

III - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: certidão negativa de débito, comprovando inexistência de débito junto ao INSS e certificado de regula-

ridade de situação perante o FGTS; 

IV - Certidão Negativa de Débito Estadual; 

V - Certidão Negativa de Débito Municipal;  

VI - Declaração de que não faz uso de mão de obra infantil. 

3.2 - Os documentos exigidos neste Convite deverão estar com o prazo de validade em vigor na data marcada para o 

recebimento dos envelopes e poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia autenticada 

por cartório competente.  

3.3 - Os documentos acima referidos deverão ser entregues em envelope lacrado, distinto do da proposta, tendo no 

seu frontispício os seguintes dizeres:  

 

 

A FUNDAÇÃO MATUTU 

CONVITE Nº 001/2012  

ENVELOPE “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

NOME DA PESSOA JURÍDICA:  



 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  

a)  Se a empresa enviar representante que não seja  sócio-gerente ou diretor, faz-se necessário o credenciamento 

passado em papel timbrado da empresa e/ ou instrumento público, com menção expressa de que lhe confere am-

plos poderes , inclusive para recebimento de intimações e decisão sobre a desistência  ou não de recurso contra a 

habilitação e julgamento das propostas. A não apresentação da Procuração não implica em Inabilitação ou  Desclas-

sificação  do Licitante, mas o impede de discordar das decisões da Comissão de Licitação, durante a sessão de aber-

tura dos envelopes “Documentação“ e “Julgamento das Propostas”.  

b) Não constituirá  causa de Inabilitação e/ou de Desclassificação do Licitante, a irregularidade formal que não afete 

a idoneidade ou o conteúdo da documentação e /ou proposta.  

 

4.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS  

4.1 - As propostas de preços serão entregues em envelope fechado e lacrado,  o qual conterá as seguintes indica-

ções:  

A FUNDAÇÃO MATUTU 

CONVITE Nº 001/2012 

ENVELOPE “B” - PROPOSTA  DE  PREÇOS  

NOME DA PESSOA JURÍDICA: 

4.2- Somente serão abertas e lidas, na presença dos interessados,  as propostas dos licitantes  previamente habilita-

dos nos termos deste Convite, as quais deverão ser apresentadas em 1 (uma) via, rubricada em todas as folhas, 

carimbadas e assinadas na última folha pelo Titular ou  pelo Representante Legal, sem rasuras, emendas, ressalvas 

ou entrelinhas, especificando o Objeto de forma clara e inequívoca, e ainda contendo;  

4.2.1 - A razão social e o número  do CNPJ;  

4.2.2 - Referências que bem indiquem o objeto do certame;  

4.2.3 - O prazo de início de entrega do objeto contratual  que não pode ser superior  a 07 (sete)  dias, contados da 

data de assinatura do contrato;  

4.2.4 - O preço deverá ser cotado em moeda nacional, em algarismos e por extenso, com a inclusão de todas as 

despesas, tais como: impostos, fretes, taxas,  seguro e quaisquer outras que forem devidas. Ocorrendo divergências 

entre os valores, prevalecerão os escritos por extenso;  

4.2.5 - O prazo de validade da proposta não poderá será inferior a 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de sua 

entrega.  

4.2.6 - É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso ou reservado que possa, ainda que 

indiretamente, elidir os princípios que regem o procedimento licitatório, conforme legislação vigente.  

 



 

 

 

5.0 - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO  

5.1 - O recebimento do envelope contendo as  proposta de preço será realizado na data e hora prevista nes-

te Convite;  

5.2 - Recebido o envelope  “B” PROPOSTA DE PREÇO,  proceder-se-á a abertura do mesmo;  

5.3 - Divulgado o resultado do julgamento das propostas será observado o prazo recursal previsto no art. 109, inciso 

I, alínea “b”, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

5.4 - Será lavrada Ata circunstanciada durante o transcorrer do certame.  

5.5 - É facultada à Fundação Matutu, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer 

ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar originariamente da proposta.  

 

6.0 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

6.1 - A presente licitação será julgada pelo critério, do menor preço pôr item, conforme inciso I, § 1o, do art. 45, da 

Lei das Licitações.  

 

6.2 - Serão desclassificadas as propostas:  

6.2.1 -  Que não atenderem as especificações deste Convite;  

6.2.2 - Que apresentarem preços irrisórios, de valor zero, ou preços excessivos, inexequíveis, ou preços incompatí-

veis com a realidade mercadológica;  

6.2.3 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste  Convite, nem preço ou vantagem 

baseadas nas ofertas dos demais licitantes, ressalvadas as exceções previstas no § 3o do art.44, da Lei de Licitações;  

6.2.4 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, como critério de desempate a classificação se fará, obriga-

toriamente, por sorteio, vedado qualquer  outro tipo de processo.  

 

7.0 - DA  ADJUDICAÇÃO  

7.1 - A adjudicação da presente licitação ao licitante vencedor será  efetivada mediante termo circunstanciado, 

obedecida a ordem classificatória, depois de ultrapassado o prazo recursal, ou mediante a desistência dos prazos 

recursais expressamente declarado por todos os licitantes participantes do certame.  

 

8.0 - DO CONTRATO  

8.1 - Será  celebrado instrumento  de  Contrato que deverá ser assinado pelas partes no prazo conforme definido na 

Proposta, a partir da data da convocação encaminhada à licitante vencedora do certame; 



 

 

8.2 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o “Termo de Contrato” no prazo estabelecido no subitem 

anterior, caracterizará o descumprimento total da obrigação, ficando sujeito às penalidades previstas na Lei n 

8666/93 e suas alterações posteriores;  

8.3 - Consideram-se como parte integrante do Contrato, os termos da proposta vencedora, seus anexos, bem como 

os demais elementos concernentes à licitação, que serviram de base ao processo licitatório;  

8.4 - O prazo de convocação a que se refere o subitem 8.1, poderá ter uma única prorrogação com o mesmo prazo, 

quando solicitado pela licitante , e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Fundação Matutu;  

8.5 - É facultado à Fundação Matutu, quando o convocado não assinar o “Termo de Contrato” no prazo e condições 

estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de classificação estabelecida no julga-

mento, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a licita-

ção consoante prevê a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

 

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

9.1 - A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento 

das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a Lei No 8.666/93 e suas alterações posteri-

ores.  

9.2 - Fiscalizar e acompanhar a FORNECIMENTO deste convite.  

9.3 - Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do objeto, diligenciando nos 

casos que exigem providências corretivas. 

9.4 - Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas.  

 

CLÁUSULA DECIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

10.1 - São obrigações da Contratada:  

a) Entregar o objeto contratual de conformidade com as condições e prazos estabelecidos na proposta;  

b) Atender às condições estabelecidas nesse edital e seus anexos;  

c) Manter durante toda execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na legislação;  

d) Realizar de forma imediata e às suas expensas, qualquer troca de produtos que não estejam em conformidade 

com as especificações da Contratante.  

f) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE, e/ou a 

cia  ou  irregularidade  cometida  pôr  seus empregados ou prepostos envolvidos na execução do contrato;  

g) Prestar serviço de assistência técnica durante 1 ano a partir da data de entrega dos equipamentos; 



 

 

h) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco pôr cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. Estas variações serão formalizadas mediante celebração de termo aditivo ao contrato 

original. 

i) Responder por quaisquer débitos relativos aos seus empregados ou subordinados no fornecimento dos produtos. 

 

11.0 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E DOS RECURSOS  

11.1 - As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com a empresa vencedora, correrão por conta do Con-

vênio 2101010400311 celebrado entre a FUNDAÇÃO MATUTU E O INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS. 

12.0 -  DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO  

12.1 -  O contrato se encerrará por término do seu prazo, ao final da entrega dos quantitativos de material e/ou 

serviços licitados, conforme especificados no Anexo I do CONVITE.  

 

13.0 DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO  

13.1 - Qualquer reajuste somente poderá ocorrer respeitando a recomposição de preços nos moldes que dispõe o 

inciso XIV do Art.40 e inciso II, letra “d” do Art. 65 da lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

14.0 - DA RESCISÃO CONTRATUAL  

14.1 - O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá ser rescindido de conformida-

de com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

14.2 - Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei no 8.666/93, à Contratante 

são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, parágrafos 1o a 4o, da Lei citada.  

 

15.0 - DAS SANÇÕES  

15.1 - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, a Contratante poderá 

aplicar à Contratada, as sanções previstas nos artigos 86 a 88 da lei 8.666/93. 

 

16.0 DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO  

16.1 - 7.1-  O objeto contratual deverá ser entregue no prazo máximo de fornecimento dos produtos.  

16.2 - O projeto será executado nos endereços e na forma previstos nos anexos a este instrumento.  

16.3  - O fornecimento dos produtos, mesmo após sua conclusão será acompanhada por responsável designado pela 

FUNDAÇÃO MATUTU  no ato do recebimento dos mesmos, assim como todas as especificações dos anexos do pre-

sente Edital.  

16.4 - Os pagamentos serão realizados mediante apresentação da Nota Fiscal do objeto contratual efetivamente 

entregue e fatura correspondente.  



 

 

 

17.0 DOS RECURSOS  

17.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei Nº 8666/93 e suas 

alterações posteriores.  

17.2 - Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo representante 

legal da recorrente dirigida FUNDAÇÃO MATUTU  

17.3 - Os recursos serão protocolados na FUNDAÇÃO MATUTU e encaminhados às autoridades competentes. 

18.0 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

18.1 - Esta licitação poderá ser, em caso de feriado, transferida para o primeiro dia útil subsequente, na mesma hora 

e local.  

18.2 - Para entrega dos envelopes e dirimir quaisquer dúvida, o proponente poderá dirigir-se à FUNDAÇÃO MATU-

TU, localizada na Fazenda Matutu, zona rural de Aiuruoca, Cx.Postal 11 -CEP 37.450-000 – Minas Gerais, pelo site: 

www.matutu.org. ou e-mail: compras@matutu.org. 

18.3 - Conforme a legislação em vigor, este Convite poderá ser:  

a) anulada, a qualquer tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer fase do processo;  

b) revogada, por conveniência da FUNDAÇÃO MATUTU, decorrente de motivo superveniente, pertinente e suficien-

te para justificar o ato;  

c) adiada, por motivo justificado.  

18.4 - A contratada se obriga a fornecer os produtos a que se refere este Convite, de acordo com as especificações 

descritas no Objeto, sendo de sua inteira responsabilidade os reparos que se fizerem necessários quando constata-

do não estar em conformidade com as referidas especificações.  

18.5 - Os casos omissos serão resolvidos pela FUNDAÇÃO MATUTU nos termos da legislação pertinente.  

 

19.0 - DO FORO  

19.1 - Na hipótese de procedimento judicial, fica eleito o foro da Comarca de Aiuruoca-MG.  

Aiuruoca, 23 de Março de 2012  

 

 

Guilherme de Melo França 

PRESIDENTE 

 

http://www.matutu.org/
mailto:compras@matutu.org

