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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 

 

A FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR – FIMES, 

mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES, pessoa 

jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.465.988/0001-27, com sede na Rua 

22 s/nº - Setor Aeroporto, Mineiros - GO, CEP: 75.830-00, torna público que, devidamente 

autorizado por seu Departamento de Compras, órgão vinculado à Pró-Reitoria de 

Administração e Planejamento, na forma do disposto no processo administrativo nº 

1283/2017, fará realizar, no dia 30 de agosto de 2017, às 08:15 horas, no auditório da 

FIMES/UNIFIMES; licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR 

PREÇO POR ITEM, que se regerá pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, com 

aplicação subsidiária da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além das demais disposições 

legais aplicáveis e do disposto no presente edital. 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 - Quaisquer modificações ocorridas no edital, após a publicação deste, por iniciativa 

oficial ou provocada por eventuais impugnações, serão publicadas no Placar da 

FIMES/UNIFIMES e ainda divulgadas por meio eletrônico na Internet, através do site 

www.fimes.edu.br, e comunicadas aos adquirentes do edital, via telefax, telegrama, entrega 

pessoal, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, 

a modificação não alterar a formulação das propostas. 

 

1.2 - Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas acerca 

do objeto deste edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, por escrito, até 02 

(dois) dias úteis anteriores à data do início da licitação, junto à Comissão de Pregão, no 

seguinte endereço: Rua 22, s/nº, Setor Aeroporto, Mineiros - GO, ou através do telefone (64) 

3672- 5137 / 3672-5113 e Fax (64) 3672-5101. 

 

1.3 - Caberá a Comissão Geral de Licitação e a Assessoria Jurídica responder às impugnações 

e pedidos de esclarecimento deduzidos pelos potenciais licitantes antes da realização da 
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sessão, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados por qualquer das 

formas previstas no item 1.1 deste edital. 

 

2 - DO OBJETO 

 

2.1 - O presente pregão tem por objeto a aquisição de materiais de limpeza e higienização 

para atender às necessidades de todos os departamentos das Unidades do Centro 

Universitário de Mineiros - UNIFIMES, conforme as especificações descritas no Anexo I 

deste certame e pelo menor preço, nos termos deste Edital e da legislação competente. 

 

2.2 - O fornecimento deverá atender às normas do Código de Defesa do Consumidor e demais 

legislações pertinentes. 

 

2.3 - Ocorrendo decretação de feriado, ou outro fato superveniente que impeça a realização 

desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

 

2.4 - Os itens descritos no Anexo I deverão ser novos, de primeira qualidade, com 

Certificação de Garantia, que deverá constar do envelope de propostas, e deverão 

apresentar, também, a descrição completa, detalhada e individualizada dos produtos 

cotados, inclusive fabricante e modelo, não se admitindo expressões vagas ou imprecisas, de 

maneira a não ensejar dúvidas por ocasião da análise e do julgamento e para demonstrar que 

atende corretamente às especificações técnicas constantes neste Edital. 

 

a) A Certificação de Garantia será demonstrada por meio de declaração expressa 

da licitante, constante na proposta de preços, de que prestará assistência técnica e 

garantia durante o prazo exigido no Edital e seus anexos; ou por meio de 

documento próprio de Certificação de Garantia, fornecido pelo fabricante dos 

objetos licitados, que também deverá constar no envelope de propostas. 
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3 – DA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE 

 

3.1 – Considerando que o presente processo licitatório tem como objeto aquisição de itens 

cujo valor não supera o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), este processo licitatório 

é destinado exclusivamente à participação de microempresas ou empresas de pequeno porte, 

nos termos do que dispõe o artigo 48, I, da Lei Complementar 123/2006.  

 

3.2 – Não se aplica o disposto no item anterior quando:   

 

a) 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;  

b) O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 

pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar 

prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado; 

 

3.3 – Aqueles que não se enquadrarem como microempresa ou empresa de pequeno 

porte poderão comparecer à sessão de licitação, portando toda a documentação 

necessária à participação no certame, ou mesmo enviar a documentação via correios. 

Entretanto, somente serão autorizadas à participar do processo licitatório em caso de 

aplicação do item ‘3.2’ retro, ou seja, caso não compareçam microempresas ou empresas 

de pequeno porte. 

 

4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

4.1 -Os recursos necessários à aquisição ora licitada, correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias:  

 

08.001 - Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - 12 - Educação - 12.122 –

Administração Geral - 12.122.1021 – Gestão da Política de Educação - 
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12.122.1021.4066 – Manutenção da Administração - 339030 - 0023 – Material de 

Consumo – Aquisição de Material de Expediente. 

 

5- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro 

formal de preços relativos à aquisição futura de bens, onde as empresas disponibilizam bens e 

serviços a preços e prazos certos e registrados em documento específico denominado Ata de 

Registro de Preços. Neste sistema, as aquisições são feitas quando melhor convier aos órgãos 

que integram a Ata, sem, no entanto, estarem necessariamente obrigados a contratar com os 

fornecedores vencedores do certame. 

 

5.2. Da sessão será firmada Ata de Registro de Preços, documento vinculativo, obrigacional, 

com característica de compromisso para futura contratação, onde os fornecedores manterão 

seus preços registrados, durante o período de validade até a data de 31/12/2017, para que a 

Administração da FIMES possa contratar os serviços nas quantidades necessárias e pelos 

preços registrados no certame. 

 

5.3 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 

objeto da contratação e que preencherem as condições deste Edital, inscritas ou não no 

Registro Central de Fornecedores do órgão licitante. 

 

5.4 - Não serão admitidas na licitação as pessoas físicas ou jurídicas punidas, no âmbito da 

Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, com as sanções estabelecidas nos 

incisos III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, no prazo que perdurarem as sanções, e no caso 

de já haverem cumprido o prazo, a comprovação de reabilitação será de responsabilidade do 

licitante. 

 

5.5 -Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle de 

um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas. 
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5.6 – Não serão admitidas as empresas que estejam em processo de falência, em concurso de 

credores, dissolução ou liquidação, bem como as pessoas físicas insolventes, sendo exigida a 

apresentação de certidão negativa de Falência, Recuperação Judicial, Insolvência Civil e 

Litígios Empresariais, emitida pelo Cartório Distrubuidor da sede do licitante, e com validade 

de 90 (noventa) dias da data de sua emissão. 

 

5.7 - É vedada, ainda, a participação simultânea de empresas cujos diretores, responsáveis 

legais ou técnicos, conselheiros ou sócios pertençam simultaneamente ao quadro de mais de 

uma empresa licitante. 

 

5.8 – Não será permitida a participação das pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem nos 

impedimentos de licitar previstos pelo artigo 9º, da Lei 8.666/93, e demais impedimentos 

legais pertinentes. 

 

5.9 - A participação no presente certame implica automaticamente na aceitação integral dos 

termos deste instrumento e seus anexos.   

 

5.10 - O proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de sua 

proposta, eximindo-se o órgão licitado de qualquer custo ou encargo, seja de qualquer 

natureza. 

 

6- DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

 

6.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

 

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na junta comercial, do qual se extraia a 

representatividade da empresa, acompanhado da cópia do documento de identidade do 

representante.  

b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, 

com firma reconhecida, acompanhada do correspondente documento, dentre os 
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indicados na alínea ‘a’, deste item, que comprove os poderes do mandante para a 

outorga.  

c) Tratando-se de cooperativas, deverão ser apresentados os seguintes 

documentos:  

 

I - Ata de fundação;  

II - Estatuto, com ata de aprovação;  

III - Regimento Interno, com ata de aprovação;  

IV - Edital de convocação da assembleia geral e ata em que foram eleitos os 

dirigentes e conselheiros;  

V - Ata da sessão em que os cooperados autorizam a cooperativa a contratar o 

objeto deste certame, se vencedora;  

VI - Relação dos cooperados que executarão o objeto, e a comprovação da 

condição de cooperados;  

 

6.2 - Todos os representantes deverão apresentar cópia do RG e CPF quando do 

credenciamento, bem como a declaração de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação (Anexo II), o Anexo IX devidamente preenchidos e Contrato Social. 

 

6.3 - As microempresas participantes, para usufruírem das garantias previstas na Lei 

Complementar 123/2006, deverão apresentar, quando do credenciamento, a declaração 

constante do Anexo VI (Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), o 

documento comprovante do enquadramento como Microempresa - ME ou Empresa de 

Pequeno Porte - EPP e ainda a Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial 

doEstado, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias; 

 

a) A referida Declaração (Anexo VI) deve vir assinada pelo sócio gerente ou pelo 

contador responsável, indicando, sob as penas da Lei, que a empresa participante 

enquadra-se na categoria de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, 

na forma prevista no art. 3°, da Lei Complementar n° 123/06, e que não está incursa nos 
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impedimentos tratados no seu § 4°, estando apta a usufruir da prerrogativa e dos direitos 

de preferência de que tratam os art. 42 e 45, da citada lei complementar.  

 

6.4 - A não entrega da Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, ou apresentação de documento diferente dos exigidos no item 6.3 deste edital 

implicará na anulação do direito em usufruir do regime diferenciado garantido pela Lei 

Complementar 123/2006, mesmo que o representante declare que os documentos 

comprobatórios estejam junto ao envelope de habilitação.   

 

6.5 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 

exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.  

 

6.6 - A documentação exigida para o Credenciamento poderá ser autenticada pelos servidores 

da comissão de licitação, no ato da sessão, condicionada à apresentação da documentação 

original para conferência. 

 

6.7 - As empresas que decidirem pelo envio do envelope sem a participação na fase de 

lances, deverão encaminhar as declarações de que tratam os Anexos II, VI e IX e 

Contrato Social, em envelope separado da documentação e proposta. A não 

apresentação das declarações em questão acarretará o impedimento da empresa de 

participar do certame. 

 

7- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 

DAS PROPOSTAS 

 

7.1 - No local, data e hora fixados no preâmbulo, apresentarão os licitantes suas propostas em 

2 (dois) envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados; designados, respectivamente, “A” e “B”, 

constando obrigatoriamente na parte externa de cada um deles as seguintes indicações:  

 

I -  ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS - FIMES  

PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2017 

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE  
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II - ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - FIMES  

PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2017 

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE  

 

7.2 - Após declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, e após tolerância máxima de 15 (quinze) 

minutos, será aceito o credenciamento de licitantes até a abertura do primeiro invólucro. 

 

7.3 - Os documentos dos envelopes "A" - PROPOSTA DE PREÇOS e "B" 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, serão apresentados na forma estabelecida nos 

itens abaixo. 

 

7.4 - Os documentos do ENVELOPE "A" - PROPOSTA DE PREÇOS serão apresentados 

conforme modelo estabelecido neste Edital (Anexo III), em papel timbrado e com carimbo da 

Empresa, devidamente rubricado pelo representante legal, ou, no caso de pessoa física, com a 

rubrica devidamente reconhecida em Cartório.  

 

7.5 - O preço global será apresentado em algarismos e por extenso e cotado em moeda 

nacional, prevalecendo, em caso de divergência, a indicação por extenso. 

 

7.6 - A cotação de preços abrangerá todas as despesas relativas ao objeto, bem como os 

respectivos custos diretos e indiretos, tributos, seguros, fretes, entregas, despesas fiscais e 

financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação. 

Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada. 

 

7.7 –Além da documentação prevista no item ‘7.4’, as empresas licitantes deverão incluir 

as propostas iniciais de preço em arquivo eletrônico “mediador”, disponível no sítio 

eletrônico da Instituição (www.fimes.edu.br).  

 

7.7.1 – O arquivo, devidamente salvo em mídia eletrônica, deverá ser incluído no 

envelope “A” – Proposta de Preços. 

 

http://www.fimes.edu.br/
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7.8 – Deverá constar da proposta de preços a Certificação de Garantia, por meio de 

declaração expressa ou documentação própria emitida pelo fabricante, bem como a 

descrição pormenorizada dos itens licitados, de acordo com o item ‘2.4’, deste Edital. 

 

7.9 - Os documentos exigidos no envelope "B" - Documentos de Habilitação, deverão ser 

apresentados no original ou em cópia autenticada EM CARTÓRIO, na forma do art. 32, da 

Lei n° 8666/93, rubricados e carimbados pelo representante legal da empresa, ou, no caso de 

pessoa física, pelo próprio licitante, em todas as folhas.   

 

8- PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

8.1 - Os licitantes comparecerão a sessão pública portando toda a documentação, na forma 

exigida, no dia, horário e local indicados, e em nenhuma hipótese serão recebidos documentos 

ou proposta fora do prazo e forma estabelecida neste edital.   

 

8.2 - Aberta a sessão, os interessados deverão apresentar os documentos para credenciamento, 

a declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (anexo II), a Declaração 

de Microempresa ou Empresa de Pequeno porte (anexo VI), o comprovante de 

Enquadramento como ME e EPP registrado na Junta Comercial, e o Termo de Apresentação 

de Licitante para fins de Credenciamento (Anexo IX) e Contrato Social.  

 

8.3 – Na forma do que previsto no item ‘6.7’, as empresas que decidirem pelo envio do 

envelope sem a participação na fase de lances, deverão encaminhar as declarações de 

que tratam os Anexos II, VI e IX e Contrato Social, em envelope separado da 

documentação e proposta. A não apresentação das declarações em questão acarretará o 

impedimento da empresa de participar do certame. 

 

8.4 - A documentação jurídica utilizada no credenciamento será reutilizada na fase de 

habilitação.  
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8.5 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será 

procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

instrumento, desclassificando-se as incompatíveis.  

 

8.6 - No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o 

autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 

superior àquela, poderão fazer novos lances verbais, de valores distintos e decrescentes, até 

que as empresas licitantes manifestem desinteresse em apresentar novos lances e se proclame 

o vencedor. Dos lances ofertados não caberá retratação.  

 

8.7 - Caso menos de três licitantes não sejam classificadas, em virtude dos 10% (dez por 

cento), serão excepcionalmente convidadas a participarem das ofertas de lances até três 

empresas, contadas de forma subsequente àquelas já classificadas.  

 

8.8 - A aplicação da classificação prevista no item anterior ficará a critério do Pregoeiro, que 

poderá julgar desnecessária a sua utilização.  

 

8.9 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio 

para determinação da ordem de oferta dos lances. Nesse caso, as propostas de mesmo preço 

serão consideradas como apenas uma para fins de classificação, desde que não sejam as 

propostas mais baixas, tudo isso em virtude da classificação dos 10% (dez por cento) 

disciplinada nos subitens ‘8.6’ a ‘8.8’ anteriores.  

 

8.10 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 

licitante, na ordem decrescente dos preços iniciais.  

 

8.11 - É vedada a oferta de lance verbal com vista ao empate.  

 

8.12 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 

a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado 

pela participante para efeito de ordenação das propostas.  
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8.13 - Caso não haja representante credenciado dentre as participantes convocadas para 

completar o número de licitantes, na forma do subitem ‘8.7’, serão considerados os preços 

ofertados pelas participantes do envelope de proposta, para efeito de classificação final, não 

havendo qualquer hipótese de nova convocação de licitantes remanescentes para oferta de 

lances verbais.  

 

8.14 - Somente será efetivada a competição, relativamente à oferta de lances verbais, com as 

empresas devidamente credenciadas, aptas para tal fim.  

 

8.15 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagadas pelo Pregoeiro, as 

empresas licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.  

 

8.16 - É legítima a oferta de lance verbal com vista a melhor classificação.  

 

8.17 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, será considerada vencedora a 

empresa licitante que oferecer o lance de menor preço por item.  

 

8.18 - Sendo aceitável o preço ofertado, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope 

contendo os documentos de “HABILITAÇÃO” da empresa que apresentou a melhor 

proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas neste Edital.  

 

8.19 - Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem a documentação em situação 

regular, SALVO EXCEÇÕES, conforme estabelecido no item ‘9’ deste Edital, podendo, 

inclusive, ser a licitante penalizada conforme os ditames da lei. 

 

8.20 - No caso de inabilitação da proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão 

analisados os documentos habilitatórios da licitante com a proposta classificada em segundo 

lugar, e assim sucessivamente, até que uma licitante atenda às condições fixadas neste Edital.  

 

8.21 - Só participarão do chamamento disciplinado no item anterior as licitantes classificadas 

dentro dos 10% (dez por cento), excepcionalmente serão convidadas as licitantes que 
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estiverem fora da referida classificação, desde que estas aceitem a execução do serviço e/ou 

entrega do material no valor equivalente ao preço ofertado pela licitante melhor classificada.  

 

8.22 - Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada 

vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo Pregoeiro.  

 

8.23 - O Pregoeiro manterá em seu poder os documentos das demais licitantes, pelo prazo de 

15 (quinze) dias, contados após a homologação da licitação, devendo as proponentes retirá-los 

após este período, sob pena de inutilização dos mesmos. Tais documentos poderão ser 

prontamente devolvidos às licitantes que não foram vencedoras, desde que solicitados no ato 

da sessão.  

 

8.24 - Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, que deverá ser assinada pelo 

Pregoeiro, sua equipe de apoio e todos os licitantes presentes na sessão, sendo posteriormente 

publicada através do site oficial da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - 

FIMES.  

 

9. DA HABILITAÇÃO 

 

9.1 - Os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação para participar 

do presente certame:  

 

9.1.1 - Habilitação Jurídica:  

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício;  
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d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

 

9.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:  

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), no caso 

de pessoas jurídicas;  

b) Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede da licitante;  

c) Certidão Negativa de Tributos Estaduais (ou equivalente) da sede da licitante;  

d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União;  

e) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), no caso de pessoa jurídica;  

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A, da 

Consolidação das Leis do Trabalho, emitida pelo site do TST.  

 

9.1.3 - Qualificação Econômico-Financeira:  

 

a) Certidão Negativa de Falências, Recuperação Judicial, Insolvência Civil e 

Litígios Empresariais, emitida pelo Poder Judiciário da sede da licitante, com data de 

emissão não superior a 90 (noventa) dias da data da sessão.  

 

9.1.4 - Qualificação Técnica: 

 

a) Declaração da licitante de que tomou conhecimento de todas informações e condições 

para o cumprimento das obrigações da presente licitação. A não apresentação desta 

declaração será entendida pela comissão como concordância com o teor do presente 

Edital (Anexo V);  

b) Atestado de capacidade técnica, que comprove já ter entregue materiais da natureza 

do objeto da presente licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
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privado, informando sempre que possível, quantidades, valores e demais dados técnicos, 

nome, cargo e assinatura do responsável pela informação, bem como se foram 

cumpridos os prazos de entrega e a qualidade dos materiais; 

c) Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente; 

d) A Administração, por meio do Pregoeiro ou de outro (s) servidor (es) designado (s), 

poderá, caso haja necessidade, diligenciar as instalações da empresa para certificação da 

veracidade das informações prestadas acima pela licitante. 

 

9.1.5 - Declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, conforme regulamentação, 

nos termos do modelo constante no Anexo II deste edital, assinada por sócio, dirigente, 

proprietário ou procurador da licitante, com o RG do declarante. 

 

a) Esta declaração será reutilizada na fase de habilitação, nos termos do item ‘8.4’, 

deste Edital, uma vez que deverá ser apresentada quando do credenciamento das 

empresas participantes (item ‘6.2’ e ‘8.3’).  

 

9.1.6 - Declaração de que a participante não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de 

menores, conforme disposições contidas na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, nos 

termos do modelo constante no Anexo IV deste edital.  

 

9.2 - Disposições Gerais da Habilitação: 

 

a) Os documentos exigidos nos subitens anteriores deste Edital, somente serão 

aceitos se a data de validade neles assinalados for igual ou superior a data marcada para 

entrega dos envelopes, na hipótese de não constar nos documentos o respectivo prazo de 

validade, somente serão aceitos os documentos emitidos no prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à data marcada para entrega dos envelopes, salvo apresentação de prova hábil 

para comprovar validade superior;  

b) Os documentos emitidos pela internet dispensam autenticação, desde que 

apresentados em perfeita legibilidade, ficando a critério do Pregoeiro a comprovação da 
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veracidade dos mesmos e desde que estejam dentro do prazo de validade, conforme 

alínea ‘a’ deste subitem;  

c) Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, 

encadernados, numerados e precedidos de índice que os identifique claramente, na 

ordem elencada nas alíneas deste item;  

d) Os documentos já apresentados no credenciamento ficam dispensados na 

habilitação; 

e) Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da 

mesma;  

f) Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

 

9.3 - Disposições especiais acerca da Habilitação das Microempresas, Empresas de Pequeno 

Porte e Cooperativas 

 

a) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição, caso em que será assegurado prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

vencedor do certame ou de algum item do mesmo, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;  

b) A não regularização da documentação, no prazo previsto anteriormente, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 

81, da Lei n° 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação. 

c) Aplica-se às sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário 

anterior, receita bruta até o limite definido no inciso II, do caput, do art. 3º, da Lei 
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Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nela incluídos os atos cooperados e 

não-cooperados, o disposto nos Capítulos V a X; na Seção IV do Capítulo XI; e no 

Capítulo XII, da referida Lei Complementar.  

 

10. DOS RECURSOS 

 

10.1 - Ao final da sessão e declarado o licitante vencedor pelo pregoeiro, qualquer licitante 

poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da 

síntese das suas razões, desde que munido de carta de credenciamento ou procuração, com 

poderes específicos para tal.  

 

10.2 - Manifestada a intenção de recorrer, os licitantes poderão apresentar as razões recursais 

por escrito no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimados 

para apresentar contrarrazões no mesmo prazo, que começará a correr do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

 

10.3 - A não apresentação de razões escritas acarretará a análise do recurso apenas pela 

síntese das razões orais.  

 

10.4 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do 

direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.  

 

10.5 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

 

10.6 - Os recursos serão dirigidos ao Pregoeiro, que, reconsiderando ou não sua decisão, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, a encaminhará à autoridade competente, que poderá ratificar ou 

não a decisão, de forma fundamentada.  

 

10.7 - A Proponente vencedora terá prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua 

classificação como vencedora do processo licitatório, para apresentar nova proposta com a 

recomposição dos preços apresentados na fase de lance.  
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11 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

DA LICITAÇÃO 

 

11.1 - Uma vez homologado o resultado e adjudicado o objeto da licitação pela Diretora Geral 

da FIMES, será o licitante vencedor convocado para assinar em dois dias úteis a Ata de 

Registro de Preços, a qual terá validade até 31/12/2017.  

 

11.2 - A Ordem de Fornecimento será expedida por quaisquer meios de comunicação que 

possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac- 

símile e correio eletrônico, a qual deverá fornecer o requisitado dentro do prazo de até 10 

(dez) dias, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento. 

 

11.3 - Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, 

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição 

do objeto.  

 

11.4 - O fornecedor convocado na forma do subitem 11.2, que não comparecer, não retirar o 

pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações por ele assumidas na ata de sessão 

de abertura do certame e na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas 

neste Edital; 

 

11.5 - Quando comprovada uma dessas hipóteses, a Diretora Geral poderá indicar o próximo 

fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para 

aplicação de penalidades. 

 

12- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

12. 1 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o 

nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de 

Segurança Pública, do servidor do Contratante responsável pelo recebimento. 
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12.2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 

 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação da Administração, no prazo máximo a ser definido pelo setor 

responsável pelo recebimento, contados da notificação por escrito, mantido o 

preço inicialmente contratado; 

 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

b.1) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo a ser definido 

pelo setor responsável pelo recebimento, contados da notificação por escrito, 

mantido o preço inicialmente contratado. 

 

13- DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

13.1 - Após a entrega do objeto licitado, será emitida Nota Fiscal. O pagamento será realizado 

em até 30 (trinta) dias úteis, contados da emissão da Nota Fiscal, mediante "Termo de 

Constatação", por parte de servidor indicado pela CONTRATANTE. 

 

13.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 

seu vencimento ocorrerá no mês subsequente. 

 

13.3 - O pagamento será feito pelo Departamento Financeiro da Contratante. 

 

13.4 - Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária, 

bem como juros moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata 

tempore" em relação ao atraso verificado. 
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13.5 - As despesas decorrentes deste certame correrão por conta das seguintes Dotações 

Orçamentárias:  

 

08.001 - Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - 12 - Educação - 12.122 –

Administração Geral - 12.122.1021 – Gestão da Política de Educação - 

12.122.1021.4066 – Manutenção da Administração - 339030 - 0023 – Material de 

Consumo – Aquisição de Material de Expediente. 

 

14. - DA CONTRATAÇÃO 

 

14.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo 

de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório. 

 

14.2 - A contratação decorrente desta licitação terá o prazo de vigência iniciado na data da sua 

assinatura e finalizado com a entrega, funcionamento e pagamento total do objeto licitado, 

com previsão para até 31/12/2017. 

 

14.3 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 

Adjudicatária perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda 

Nacional, Estadual e Municipal estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão 

licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos 

do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, 

salvo impossibilidade devidamente justificada. 

 

14.4 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 

Adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação 

de regularidade de que se trata acima, mediante a apresentação das certidões respectivas, com 

prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

 

14.5 - A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da 

convocação, comparecer ao Setor de Licitações da FIMES, sito à Rua 22, s/n, Setor 

Aeroporto, nesta cidade para assinar o termo de contrato. 
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14.6 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar a situação regular mencionada acima, ou se recusar a assinar o contrato, serão 

convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do 

Pregão, com vistas à celebração da contratação, sem prejuízo das penalidades legais àquela 

primeira. 

 

14.7 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 02 (dois) dias úteis, contados da 

divulgação do aviso. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial dos 

Municípios - DOM e veiculação na Internet, além de intimação direta às licitantes. 

 

14.8 - Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se- ão as disposições contidas 

neste Edital. 

 

15 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

15.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta, indireta, autárquica e 

fundacional do município de Mineiros - GO pelo prazo de até 2 (dois) anos, ou enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer dos atos 

previstos no artigo 7° da Lei federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

16 - DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

16.1 - O prazo de garantia dos materiais deverá ser de no mínimo doze meses, ou o prazo 

ofertado pelo fabricante (o que for maior), e será contado a partir do recebimento definitivo 

dos materiais. 

 

16.2 - Sempre que necessário serão substituídos, às custas da empresa, os materiais que 

apresentarem defeitos de fabricação ou quaisquer outros, conforme Art. 18, do Código de 

Defesa do Consumidor. 

 

16.3 - Servirão de instrumentos de garantia a nota de empenho de despesa e a nota fiscal 

emitida pelo fornecedor. 
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17 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

17.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

17.2 - Todos os documentos de habilitação, cujos envelopes forem abertos na sessão e as 

propostas, serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 

 

17.3 - O resultado do presente certame será divulgado no DOM - Jornal Oficial dos 

Municípios. 

 

17.4 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 

disposição para retirada, no Setor de Licitações da FIMES, cujo endereço consta mencionada 

anteriormente, após a entrega de todos os materiais. 

 

17.5 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições deste Edital. 

 

17.6 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 

1 (um) dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas. 

 

17.7 - Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização do 

certame. 

 

17.8 - É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo 

 

17.9 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, com auxílio 

da Comissão Permanente de Licitação, à luz da legislação vigente. 
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17.10 - A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação do 

certame não implicarão direito à contratação. 

 

17.11 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-

se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente 

normal na Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior (FIMES), exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário. 

 

17.12 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do 

Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

 

17.13 - A presente licitação poderá ser revogada por razões 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, sem que caiba aos licitantes qualquer direito à 

reclamação ou indenização por esses fatos, de acordo com o art. 229 da Lei Estadual n.º 

287/79 c/c o art. 49 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

17.14 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme 

previsto no art. 65 § 1º e 2º da Lei n.º 8.666/93. 

 

17.15 - Acompanham este edital os seguintes anexos: Anexo I –Termo de Referência; Anexo 

II - Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação; Anexo III - Modelo 

de Proposta de Preços; Anexo IV - Modelo de Declaração de Atendimento ao disposto no 

artigo 7.º, inciso XXXIII, da CF/88; Anexo V - Declaração de Aceitação do Edital; Anexo VI 

– declaração de Enquadramento de Microempresa; Anexo VII - Minuta Contratual; Anexo 

VIII – Lei Complementar nº 123/2006;  Anexo IX – Termo de Apresentação do Licitante para 

fins de Credenciamento. 

 

17.16 - No caso da sessão do pregão vir a ser, excepcionalmente, suspensa antes de cumpridas 

todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a 
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guarda do Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na 

sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 

 

17.17 - O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes de habilitação dos demais licitantes 

até a entrega total do material pelo (s) adjudicatário (s), devendo os licitantes retirá-los até 05 

(cinco) dias após este fato, sob pena de inutilização dos documentos neles contidos.  

 

17.18 - O foro da cidade de MINEIROS, Estado de Goiás, é designado como o competente 

para dirimir quaisquer controvérsias relativas a este Pregão e à adjudicação, contratação e 

execução dela decorrentes. 

 

MINEIROS - GO, 16 de agosto de 2017. 

 

 

Liomar Alves dos Santos 

Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - 

FIMES 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES 

COMISSÃO DE PREGÃO 

 

24 

 

  

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

 

1.1 – A aquisição de materiais de limpeza e higienização para atender às necessidades 

dos departamentods de todas as Unidades do Centro Universitário de Mineiros - 

UNIFIMES, conforme as especificações descritas no Edital e seus anexos, de acordo com 

as especificações técnicas e condições descritas neste Edital e seus anexos. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1 - A presente licitação está motivada pela necessidade de aquisição de materiais de limpeza 

e higienização para suprir as necessidades dos departamentos das unidades do centro 

universitário de mineiros – UNIFIMES, para o bom andamento de todos os departamentos da 

IES. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES, DETALHAMENTO E ESTIMATIVA TOTAL DE CUSTO 

 

3.1 – Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações constantes da tabela abaixo e 

observados os esclarecimentos constantes deste Termo de Referência: 

 

Material de limpeza e produção de higienização Valor 

ITEM UNIDADE QNT. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS P. Unitário Total 

1 UNIDADE 360 

ÁGUA SANITÁRIA: Produto para limpeza à base de 

hipoclorito de sódio e água, com teor de cloro ativo entre 

2,00% p/p e 2,5% p/p. Produto biodegradável,bactericida 

e germicida.  O produto deverá apresentar: rótulo 

indicando data de validade, dados do fabricante, marca, 

principio ativo e composição do produto e conteúdo 

líquido.Embalagem individual, em plástico resistente 

(que não estoure no empilhamento e de acordo com 

ABNT/NBR 13390: 05/1995), de material flexível e 

resistente, com 01 litro.  

R$ 2,83 R$ 1.017,60 

2 UNIDADE 10 

ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS Álcool em Gel, 

antisséptico, aloe vera, 70%, Higienizante para as Mãos, 

Frasco com 500 g, com bico dosador (válvula pump). 

R$ 10,65 R$ 106,53 

3 UNIDADE 48 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46 INPM - 1 L R$ 4,57 R$ 219,20 

4 UNIDADE 10 BALDE DE PEDREIRO: plástico rígido com alça R$ 7,95 R$ 79,50 
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galvanizada 12 L 

5 UNIDADE 456 

CERA LÍQUIDA: Cera líquida, auto brilho, incolor, para 

piso frio, dispensando o uso de enceradeira, embalagem 

com 750 ml. 

R$ 6,91 R$ 3.149,44 

6 FARDOS 2625 
COPO DESCARTÁVEL de 200 ml incolor; fardo 

25x100 
R$ 3,67 R$ 9.633,75 

7 UNIDADE 360 

DESINFETANTE: 1 L; aromas: lavanda, brisa dor mar 

ou floral, Desinfetante, desinfeta, desodoriza, limpa e 

perfuma, inibe proliferação de microrganismos 

causadores de maus odores, deixa um agradável perfume 

que permanece após a aplicação do produto. Ação 

fungicida e bactericida. Ideal para desinfecção de louças 

sanitárias, pias, latas de lixo e ladrilhos de sanitários.  

R$ 4,16 R$ 1.496,40 

8 UNIDADE 4 
DETERGENTE DESINCRUSTANTE ácido próprio para 

limpar pedras 5 L 
R$ 25,03 R$ 100,13 

9 UNIDADE 550 

DETERGENTE NEUTRO: Detergente líquido neutro, 

glicerinado, Indicado para lavagem manual de louças, 

talheres, copos e utensílios em cozinhas e limpeza em 

geral. Embalagem com 500 ml.  

R$ 1,63 R$ 896,50 

10 UNIDADE 10 
ESCOVA COM CERDAS DE NYLON AMARELAS E 

BASE EM MADEIRA: multiuso 
R$ 3,46 R$ 34,63 

11 UNIDADE 10 

ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO Escova para vaso 

sanitário em fio nylon com 

cabo e suporte 

R$ 7,30 R$ 72,97 

12 UNIDADE 140 

ESPONJA DE AÇO Lã de aço - biodegradável; sem 

perfume; embalagem com peso líquido mínimo de 60 

(sessenta) gramas. Pacote com 08 unidades 

R$ 1,45 R$ 203,47 

13 UNIDADE 90 

ESPONJA DUPLA FACE Esponja para lavagem de 

louças e limpeza em geral dupla face, sintética para 

limpeza - espuma de poliuretano, com abrasivo em uma 

face, antibactérias; formato quadrado. Medidas 

aproximadas (variável 10%): 12 cm X 8 cm X 2 cm de 

espessura. 

R$ 1,38 R$ 123,90 

14 UNIDADE 200 

FLANELA PARA LIMPEZA Flanela para limpeza 100 

% algodão, peluciada em ambos os lados, medindo 

aproximadamente (variável 10%) 40x60cm na 

cor branca, amarela ou laranja. 

R$ 3,41 R$ 681,33 

15 UNIDADE 16 

GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 L; com ampola interna de 

aço inox, bico corta pingo, jato direcionável, com alça 

para carregar 

R$ 96,23 R$ 1.539,73 

16 PACOTE 30 

GUARDANAPO DE PAPEL folha dupla 22,5 cm x 24 

cm cada, composição do produto: fibras 100 % naturais, 

macio, pacote com 50 unidades. 

R$ 3,01 R$ 90,40 

17 UNIDADE 96 

LIMPADOR LIMPEZA PESADA com aroma 

tradicional: Recomendado em Áreas externas, Banheiro, 

Cozinha, Sala & Quarto, ideal para Acrílicos, Azulejos, 

Ladrilhos e Pisos, Eletrodomésticos, Esmaltados, 

Fórmica, Laminados, Louças de Banheiro, Metais, 

Mármore, Pia de Inox, Plásticos, Tapetes, Toldos, Vidros, 

Vitrines, Para-brisas, Paredes. Elimina Sujeiras como: 

Gordura da Cozinha, Gordura do Banheiro, Poeira, 

Resíduos de Sabão, Graxa, Marcas de Sapato, Fuligem, 

Marcas de Dedos, Risco de Lápis, Óleo 

R$ 5,45 R$ 523,20 

18 UNIDADE 360 

LIMPADOR MULTIUSO: com aroma tradicional; ideal 

para limpeza de grandes superfícies (laváveis) como 

pisos e azulejos de cozinhas e banheiros 500 ML 

R$ 3,73 R$ 1.344,00 
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19 UNIDADE 10 
LIXEIRA TELADA: 12 a 15 litros, em material plástico 

de boa qualidade 
R$ 6,10 R$ 61,00 

20 PAR 100 

LUVA EM LÁTEX PARA LIMPEZA PESADA, 

tamanho G, Luva de Segurança confeccionada em látex 

natural anatômica, acabamento forrado em algodão 

flocado, antiderrapante na palma e dedos. 

R$ 5,85 R$ 585,00 

21 PAR 100 

LUVA EM LÁTEX PARA LIMPEZA PESADA, 

tamanho M, Luva de Segurança confeccionada em látex 

natural anatômica, acabamento forrado em algodão 

flocado, antiderrapante na palma e dedos. 

R$ 5,85 R$ 585,00 

22 PAR 50 

LUVA EM LÁTEX PARA LIMPEZA PESADA, 

tamanho P; Luva de Segurança confeccionada em látex 

natural anatômica, acabamento forrado em algodão 

flocado, antiderrapante na palma e dedos. 

R$ 5,85 R$ 292,50 

23 UNIDADE 30 
MÁSCARA FILTRO DESCARTÁVEL dobrável, tipo 

filtrante, de feltro com válvula respiratória 
R$ 2,77 R$ 83,10 

24 UNIDADE 10 PÁ PARA LIXO BASCULANTE: cabo longo R$ 27,21 R$ 272,07 

25 UNIDADE 100 
PANO DE LIMPEZA ALVEJADO TIPO SACO: 

limpeza industrial; tipo saco atoalhado 30 cm x 58 cm 
R$ 2,80 R$ 280,00 

26 UNIDADE 10 
PANO DE PRATO: Pano de copa em tecido 100% 

algodão Saco Alvejado medindo 66x40cm.  
R$ 2,76 R$ 27,60 

27 UNIDADE 10 

PANO EM MICROFIBRA: com excelente performance 

para limpeza de vidros, não solta fiapos, não risca. 

Grande durabilidade. Tamanho 40 x 40. 

R$ 5,44 R$ 54,37 

28 FARDOS 300 

PAPEL TOALHA: Interfolhado branco, formato 20 X 23 

cm; 1000 folhas por fardo; folhas duplas de alta 

qualidade. 100% celulose fibra virgem 

R$ 11,36 R$ 3.409,00 

29 UNIDADE 10 

RODO 60 CM: Rodo duplo de 60 cm, com borracha de 

E.V.A. aromatizada, cabo de madeira e suporte serrilhado 

que adere melhor ao pano de chão. 

R$ 16,19 R$ 161,93 

30 UNIDADE 10 
RODO 80 CM de alumínio com reforço e borracha de 

silicone e cabo de 120 cm 
R$ 38,42 R$ 384,17 

31 PACOTE 200 SABÃO EM BARRA Sabão em barra 200 gramas, 

neutro, glicerinado, embalagem com 5 unidades. 
R$ 7,77 R$ 1.554,00 

32 UNIDADE 250 SABÃO EM PÓ Sabão em pó, floral, biodegradável, para 

limpeza em geral, caixa com 1 kg. 
R$ 8,26 R$ 2.065,00 

33 UNIDADE 24 

SABONETE LÍQUIDO Sabonete líquido embalagem 

com 5 L para limpeza das mãos, com as seguintes 

propriedades físico-químicas PH 100%: 5,5 – 

6,0 Aparência e Odor: Líquido azul, branco, cor-de-rosa 

ouverde perolado e perfumado. Solubilidade na água: 

100%; Diluição: Pronto para usar. Sem diluir. Volátil: 

Fragrância Volátil; aroma floral, erva-doce ou lavanda. 

R$ 25,90 R$ 621,60 

34 ROLO 350 

SACO DE LIXO 100 L (20 KG); Resistente, sem cheiro, 

classe 1, tipo C, sem fechos, para resíduo normal. 

Contém 15 sacos 75 cm x 1,05 m embalados em rolo. 

R$ 17,28 R$ 6.049,17 

35 ROLO 350 

SACO DE LIXO 15 L (3 KG); Resistente, sem cheiro, 

classe 1, tipo C, sem fechos, para resíduo normal. 

Contém 60 sacos 39 cm x 58 cm embalados em rolo. 

R$ 12,10 R$ 4.233,83 

36 ROLO 350 

SACO DE LIXO 50 L (10 KG); Resistente, sem cheiro, 

classe 1, tipo C, sem fechos, para resíduo normal. 

Contém 30 sacos 63 cm x 80 cm embalados em rolo. 

R$ 14,69 R$ 5.142,67 
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37 UNIDADE 20 

TOALHA DE CHÃO LISTRADA muito utilizada para 

limpeza em geral ou como pano de chão. Largura: 32cm. 

Possui franjas na barra. Cores variadas nas 

listras.composição:100% algodão. Tamanho: 60 cm x 90 

cm 

R$ 3,90 R$ 78,00 

38 UNIDADE 24 

VASSOURA COM CABO; com cerdas macias projetada 

para uso interno e pisos lisos como: cerâmica, 

porcelanato, madeira e laminados. Suas cerdas de pelo 

sintético são muito resistentes e não embolam. 

Proporciona melhor alcance debaixo dos lugares de 

difícil acesso, pois é angulada. 

R$ 10,52 R$ 252,40 

39 UNIDADE 10 

VASSOURA DE PALHA para limpeza de pisos 

externos, pátios em terra, etc. Conhecida como vassoura 

caipira, ela tem 3 fios de amarração da palha. Vem com 

cabo em madeira de 120 cm. Resistente e durável. Leve e 

prática de se usar. Dimensões: A x L x P: 135 x 20 x 3 

cm; Peso Aproximado: 560 gramas 

R$ 19,63 R$ 196,30 

TOTAL: R$ 47.701,39 

 

3.2 – O valor total estimado para o presente processo licitatório é de R$ 47.701,39 (quarenta 

e sete mil, setecentos e um reais e trinta e nove centavos). 

 

4. COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 

 

4.1 - Nos preços propostos e nos lances que a licitante vier a fornecer já deverão estar inclusos 

todos os custos necessários para o fornecimento dos materiais objetos da licitação, bem como 

todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, 

seguros, transporte, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o 

objeto licitado, constante da proposta. 

 

4.2 - Os materiais serão entregues pelo preço em reais (R$) apresentado pela licitante, o qual 

será fixo e irreajustável. 

 

4.3 – Para a composição do preço a administração elaborou pesquisa junto a empresas do 

ramo, obtendo-se o valor médio que será utilizado como parâmetro de preço. 

 

5. METODOLOGIA 

 

5.1 - O critério de aceitação das propostas será o de menor preço por item. 
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6. DA VALIDADE DA PROPOSTA 

 

6.1 - Toda proposta entregue deverá ter prazo de validade igual ou superior a 60 (sessenta) 

dias, a contar da data de sua apresentação. 

 

6.2 - O envio da proposta implica na aceitação do prazo mínimo de validade e de todas as 

regras do edital e seus anexos, mesmo que nela não o contenha expresso. 

 

7. DO LOCAL, CONDIÇÕES E PRAZO DE ENTREGA 

 

7.1 - Os materiais e equipamentos deverão ser entregues de acordo com as especificações e 

quantidades constantes neste Termo de Referência, na Fundação Integrada Municipal de 

Ensino Superior/ Setor de Compras, situado à Rua 22, s/n – Setor Aeroporto – Mineiros – 

GO, no período de 07:00 as 11:00h e 13:00 as 17:00h (horário de Brasília). 

 

7.2 - Os materiais e equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) 

dias, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento. 

 

7.3 – Para fins de contagem de prazo, será considerada a data em que a empresa receber a 

Ordem de Fornecimento. Ela poderá ser enviada por intermédio de fac-símile ou email, ou 

deverá ser retirada pela empresa nas instalações da FIMES-Campus Mineiros. 

 

7.4 - A entrega do objeto deverá ser comprovada mediante documentação fiscal hábil, 

contendo as especificações técnicas mencionadas neste Termo e ratificadas na Nota de 

Empenho. Caso haja divergência da descrição do empenho, prevalecerá a especificação deste 

Termo e do Edital. 

 

7.5 - Não será aceita qualquer entrega que não tenha sido autorizada por Nota de Empenho ou 

ordem de fornecimento e entrega, ou que, por qualquer motivo, não esteja de acordo com os 

termos e condições estabelecidas neste Termo. 

 

7.6 - O recebimento do(s) material(ais) objeto da contratação estará(ão) condicionado(s) à 

conferência, exame qualitativo e aceitação final, obrigando-se a CONTRATADA a reparar, 
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corrigir, substituir, os eventuais defeitos ou incorreções porventura detectadas, sendo 

recebidos: 

 

7.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do 

material com a especificação, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias após a sua 

entrega; 

 

7.6.2 - Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação, ocorrerendo no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após a 

instalação do equipamento. 

 

7.7 - A Administração rejeitará no todo, ou em parte, a entrega dos materiais em desacordo 

com as especificações contidas neste termo, fornecidas na proposta e aceitas. 

 

7.8 - Os materiais poderão ser conferidos detalhadamente em momento posterior a sua 

entrega, reservando-se ao responsável pelo seu recebimento, o direito de rejeitar os materiais 

que não satisfaçam as especificações exigidas na licitação. 

 

7.9 - A empresa deverá informar com antecedência mínima de 5 (cinco) dias a data prevista 

de fornecimento e montagem do material, a fim de realizar a organização e planejamento para 

adequação das instalações, quando for necessário. 

 

8. DA GARANTIA 

 

8.1 - O prazo de garantia dos materiais deverá ser de no mínimo doze meses, ou o prazo 

ofertado pelo fabricante (o que for maior), e será contado a partir do recebimento definitivo 

dos materiais. 

 

8.2 - Sempre que necessário serão substituídos, às custas da empresa, os materiais que 

apresentarem defeitos de fabricação ou quaisquer outros, conforme Art. 18, do Código de 

Defesa do Consumidor. 

 

8.3 - Servirão de instrumentos de garantia a nota de empenho de despesa e a nota fiscal 

emitida pelo fornecedor. 
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9. DOS DEVERES DA CONTRATADA 

 

9.1 - Além de outras determinações legais e normas previstas no Edital de Licitação, a 

adjudicatária deverá: 

 

a) Fornecer o objeto em conformidade com o estabelecido no Termo de 

Referência deste Edital; 

b) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento 

das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Fundação Integrada Municipal de 

Ensino Superior - FIMES; 

c) Fornecer e entregar o equipamento, por sua exclusiva conta e responsabilidade, 

em perfeitas condições de funcionamento e produtividade; 

d) Substituir os objetos que estejam desconformes com o estabelecido neste 

Termo de Referência, sem ônus para a CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) 

dias úteis a contar da notificação; 

e) Entregar o equipamento de acordo com o cronograma estabelecido pela 

Instituição; 

f) Comunicar a Diretoria de Administração e Planejamento Fundação Integrada 

Municipal de Ensino Superior - FIMES, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que 

antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu 

cumprimento; 

g) Apresentar documento fiscal específico discriminando todos os fornecimentos 

executados, com indicação de preços unitário e total; 

h) Assegurar, quanto ao pessoal, o cumprimento das disposições da lei de 

segurança do trabalho; 

i) Manter suporte técnico para recebimento das solicitações de reposição e/ou 

substituição das peças do equipamento; 

j) Nomear um funcionário para acompanhar e se responsabilizar pelo 

fornecimento de material e atendimento de solicitações desta Fundação Integrada 

Municipal de Ensino Superior – FIMES; 

k) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas 

decorrentes de danos, seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, 
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obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais 

de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força de Lei; 

l) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções de fabricação, resultantes do fornecimento; 

m) Contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela Fundação 

Integrada Municipal de Ensino Superior - FIMES; 

n) Obedecer rigorosamente à legislação ambiental no tocante a comercialização, 

transporte, armazenagem, entre outras; 

o) Manter as condições de habilitação previstas em Edital durante a emissão do 

empenho e a cada pagamento, sob pena de não pagamento; 

p) A contratada deverá atender o que dispõe na Lei n.º10.295, de 17 de outubro de 

2001, que estabelece a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, e o 

Decreto n.º 4.059, de 19 de dezembro de 2001, que a regulamenta. 

 

10. DOS DEVERES DA CONTRATANTE 

 

10.1 - Além de outras determinações legais e normas previstas no Edital de Licitação, a 

Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - FIMES deverá: 

 

a) Notificar, por escrito, a CONTRATADA qualquer irregularidades encontrada 

na entrega e fornecimento dos materiais; 

b) Atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), após o aceite dos materiais 

fornecidos, efetuando os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas; 

c) Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e 

fornecimento dos materiais; 

d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

e) Designar, formalmente, um gestor para acompanhar e fiscalizar o fornecimento 

dos materiais; 
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f) Receber e fiscalizar o fornecimento dos materiais, verificando sua 

correspondência com as especificações prescritas no Edital e atestando a sua 

conformidade; 

g) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 

obrigações assumidas pelo fornecedor; 

h) Lavrar o Termo de Aceite Definitivo, após o recebimento do(s) bem(s). 

 

11. DA FISCALIZAÇÃO 

 

11.1 - A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, 

na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 

prepostos. 

 

11.2 - A Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - FIMES nomeará um fiscal de 

fornecimento o qual será responsável por: 

 

11.2.1 - Supervisionar o fornecimento dos materiais; 

11.2.2 - Abrir processo administrativo para aplicação de sanções administrativas; 

11.2.3 - Notificar a empresa da intenção da Fundação Integrada Municipal de Ensino 

Superior - FIMES em aplicar as sanções; 

11.2.4 - Receber as alegações de defesa da empresa vencedora da contratada, previstas 

no presente termo e no Edital de Licitação; 

11.2.5 - Julgar as alegações de defesa visando a legalidade, razoabilidade e 

proporcionalidade do processo; 

11.2.6 - Providenciar as sanções, se julgadas pertinentes, as quais serão homologadas e 

aplicadas pelo Ordenador de Despesa; 

11.2.7 - Atestar as notas fiscais e outras medidas necessárias ao fiel cumprimento do 

contrato. 

 

11.3 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão 

ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
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11.4 - A CONTRATANTE reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, os materiais 

e serviços prestados, se em desacordo com este Termo de Referência. 

 

11.5 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto licitado, deverão ser 

prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 

 

12. DAS SANÇÕES 

 

12.1 - Garantido o direito à ampla defesa, o licitante ficará impedido de licitar e contratar com 

a Administração e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 

prejuízo das multas previstas no edital e no contrato, se: 

 

12.1.1 - Deixar de entregar a documentação exigida no edital; 

12.1.2 - Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não retirar a nota de 

empenho/ordem de fornecimento; 

12.1.3 - Apresentar documento ou fizer declaração falsa; 

12.1.4 - Ensejar retardamento da execução do objeto desta licitação; 

12.1.5 - Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

12.1.6 - Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

12.1.7 - Comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.8 - Cometer fraude fiscal ou fraude. 

 

12.2 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, 

atraso injustificado e inadimplemento contratual a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções previstas no art. 86 e 87 da Lei 8.666/93: 

 

12.2.1 - advertência; 

12.2.2 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na 

entrega do material contratado, sobre o valor da parcela não executada do contrato; 
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12.2.3 - suspensão do direito de licitar e contratar com a Fundação Integrada Municipal 

de Ensino Superior - FIMES por um período de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das 

demais penalidades previstas no Edital; 

12.2.4 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública. 

 

12.3 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão 

de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas 

previstas no Edital, no Contrato e das demais cominações legais. 

12.4 - As penalidades previstas no presente Edital e seus anexos poderão ser relevadas, no 

todo ou em parte, quando o atraso no fornecimento for devidamente justificado e comprovado 

pela licitante a ser contratada, por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da 

ocorrência, em caso fortuito ou motivo de força maior. 

 

12.5 - Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos através de Guia de 

Recolhimento, fornecida pela Diretoria de Administração e Finanças da Fundação Integrada 

Municipal de Ensino Superior - FIMES, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da 

notificação, podendo a administração da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - 

FIMES, reter o valor correspondente de pagamentos futuros devidos à contratada ou, ainda, 

cobrá-las judicialmente, segundo a lei 6.830/80, com os encargos correspondentes. 

 

12.6 As penalidades referidas no caput, do artigo 81, da Lei 8.666/93 e suas alterações não se 

aplicam às demais licitantes que forem convocadas, conforme a ordem de classificação das 

propostas, que não aceitarem a contratação e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

comunicarem seu desinteresse. 

 

12.7 - A aplicação de penalidades será feita, mediante processo administrativo específico. 

 

12.8 - A Administração deverá comunicar ao Licitante ou Contratado sua intenção de lhe 

aplicar as penalidades previstas no Edital ou Contrato, quando entender configurada a 

hipótese de aplicação da sanção, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à prévia defesa, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da comunicação. 
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12.9 - Esta comunicação deverá ser feita por meio de Notificação (ofício ou qualquer outro 

expediente administrativo), a qual deverá ser entregue pessoalmente, ou pela via postal com 

Aviso de Recebimento, no endereço cadastrado no SICAF, do Licitante ou do Contratado que 

ficará sujeito à penalidade a partir do decurso do prazo para apresentar as razões de defesa; 

 

12.10 - Em caso de não conseguir localizar o Licitante ou Contratado, o mesmo deverá ser 

notificado por edital, publicado em jornal de circulação local, por um período de 3 (três) dias. 

 

12.11 - A infração de qualquer outra cláusula do termo de referência sujeitará o contratado à 

multa de até 2% do valor total dos produtos os quais tenha a obrigação de entrega para com o 

Contratante, dobrável na reincidência. 

 

12.12 - As sanções previstas no subitem 12.2.4, poderão ser aplicadas às empresas ou aos 

profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/93, tenham: 

 

12.12.1 - Sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

12.12.2 - Praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

12.12.3 - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

 

12.13 - As penalidades previstas neste edital podem ser aplicadas, a juízo da Administração, 

em caráter alternativo, sucessivo ou cumulativo, na proporção do bem jurídico administrativo 

lesado ou exposto a risco pela conduta omissiva ou comissiva da empresa vencedora da 

licitação, mediante formalização de processo no qual é assegurado o direito ao contraditório e 

à ampla defesa, atendidas, subsidiariamente, às disposições da lei nº 8.666/93. 

12.14 - A empresa terá direito a recursos administrativos, nos termos das Leis n. 8666/93 e 

9784/99 e regras contidas no Edital. 
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13. CONDIÇÕES GERAIS 

 

13.1 - O equipamento cotado e proposto deverá atender as especificações constantes neste 

Termo de Referência. 

 

13.2 - Não será permitida a subcontratação. 

 

13.3 - O CONTRATANTE poderá, sem ônus decorrente, aceitar modificações propostas pela 

CONTRATADA, com vistas ao aperfeiçoamento e exequibilidade da solução contratada, no 

advento de algum fato novo ou qualquer imprevisto. Estas deverão ser aprovadas previamente 

pela fiscalização. 

 

13.4 - A CONTRATADA deverá se responsabilizar por quaisquer danos ou prejuízos 

causados por seus empregados aos materiais em decorrência da entrega, incluindo-se também, 

os danos aos materiais ou pessoais a terceiros a que título for. 

 

13.5 - O presente Termo de Referência, após devidamente aprovado pela autoridade 

competente, integrará o Edital para aquisição do equipamento objeto desta Licitação. 

 

Mineiros/GO, 16 de agosto de 2017. 

Proposto por: 

 

Juliene Rezende Cunha 

Pró-reitora de Administração e Planejamento 

 

Aprovado por: 

 

Ita de Fátima Dias Silva 

Diretora Geral 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 A signatária __________________________________________________________, 

inscrita no CNPJ/MF sob o número _______________________________, estabelecida à 

Rua __________________________________, pela presente. DECLARA para todos os fins 

de lei e direitos que encontra-se em condições plenas de dar cumprimento aos requisitos de 

habilitação, nos termos do art. 4º. VII, da Lei 10.520 de 17/07/2002, não havendo qualquer 

fato impeditivo ou suspensivo que implique na inabilitação. 

 

 

A presente é emitida nesta data sem quaisquer ressalvas e/ou emendas a qualquer título. 

 

 

Mineiros, ______ de _______________ de _______ 

 

 

 

 

 

                                 _______________________________________ 

Empresa Proponente 
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ANEXO III 

 

PROPOSTA COMERCIAL - PREGÃO Nº 012/2017 - PROCESSO Nº 1283/2017. 

Razão Social da PROPONENTE:  

Endereço: 

CEP: Fone: Fax: 

E-mail: CNPJ: Inscrição Estadual: 

 

OBJETO: Aquisição de material de expediente e papelaria para atender às necessidades 

de todas as Unidades do Centro Universitário de Mineiros - UNIFIMES, conforme as 

especificações descritas no Edital e seus anexos, conforme especificações contidas no 

ANEXO I. 

 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO P.UNIT. P.TOTAL 

      

      

  

 

 

 a) Prazo de Entrega: será de acordo com as necessidades da Fundação Integrada 

Municipal de ensino Superior - FIMES, no exercício de 2017, conforme as quantidades 

solicitadas pelos departamentos, e a entrega dar-se a em até 10 (dez) dias após o 

recebimento da ordem de fornecimento, expedida pelo setor competente. 

 b) Os objetos licitados, deverão ser entregues mediante a emissão da ordem de 

fornecimento, expedida pelo setor competente, dentro da Fundação Integrada Municipal 

de ensino Superior - FIMES, acompanhados do competente documento fiscal. 

 c) A presente proposta é válida pelo período de 60 (sessenta) dias a contar da data 

de sua apresentação. 

 

 Declaro, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos deste Pregão e 

que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no ANEXO I. 
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 Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e 

indiretos incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, 

entre outros tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete 

e lucro. 

LOCAL DATA: 

Nome do REPRESENTANTE 

RG CPF: 

Assinatura do REPRESENTANTE: 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

A empresa signatária da presente, inscrita no CNPJ Nº. ______________________________, 

por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) ________________________, portador 

da Carteira de Identidade nº. ____________________, e do CPF nº. ____________________, 

DECLARA, para todos os fins de direito que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz  

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

 

                                       Mineiros, ______de____________ de____________ . 

 

 

_____________________________________________ 

  Carimbo e Assinatura 

 

 

OBS: DEVERÁ SER COLOCADA NO ENVELOPE B 

 

PAPEL TIMBRADO 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL 

 

 

 

 

 

(Razão Social), CNPJ-MF Nº _________________________, sediada à 

_______________________________ Bairro ____________________, Cidade 

_____________________ – UF______, DECLARA, que aceita integralmente os termos e 

condições da presente Licitação, bem como as disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas 

alterações, e lei 10.520/2002.  

 

 

 

 

_____________,____ de ____________ de 2017. 

 

 

 

 

_________________ 

Representante legal  

Função 

 

 

OBS: DEVERÁ SER COLOCADA NO ENVELOPE B 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

DECLARO, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa (denominação da pessoa jurídica) CNPJ nº (.....) é 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei 

complementar 123 de 14 de dezembro 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, não 

havendo sobre os impedimentos expressos no art. 3º, § 4º, do referido estatuto, estando apta, 

portanto, a exercer o direito de preferência previsto nos arts. 42 e 45, no presente certame 

licitatório da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - FIMES. 

 

 

 

Localidade, _________ de ________ de 2017. 

Assinatura do declarante 

RG nº: 

 

  

(OBS.: Esta declaração deve vir fora dos envelopes e será apresentada no momento do 

credenciamento; deve vir assinada pelo sócio gerente ou pelo contador responsável, ou 

pela Junta Comenrcial respectiva.) 
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ANEXO VII 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ARP N. 

PROCESSO N. 1283/2017 

PREGÃO 012/2017 

VALIDADE: A ARP TERÁ VALIDADE ATÉ 31/12/2017. 

 

ÀS __:___ horas, do dia ___/___/_____, reuniram-se na Sala dos Professores da 

FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES, fundação 

pública municipal criada pela Lei n. 278/85, com sede na Rua 22, s/n., Setor Aeroporto, 

Mineiros - Goiás, inscrita no CNPJ sob o n. 01.465.988/0001-27, mantenedora do Centro 

Universitário de Mineiros - UNIFIMES, neste ato representada por sua Diretora Geral, bem 

como Reitora do Centro Universitário, a professora Ma. Ita de Fátima Dias Silva, brasileira, 

divorciada, residente e domiciliada nesta cidade de Mineiros, o Sr. Liomar Alves dos Santos, 

pregoeiro e toda a equipe de apoio, designados pelo Decreto Fundacional n. 008/2017 com 

base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 

2013 e com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e demais 

disposições legais e regulamentares aplicáveis, para recebimento das propostas apresentadas 

para aquisição do objeto do Pregão Presencial nº 012/2017, cuja ata e demais atos foram 

homologados pela autoridade administrativa em ___/___/____, conforme Termo de 

Homologação, exarado no presente processo, R E S O L V E lavrar a presente ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS, conforme as cláusulas seguintes  

 

DO OBJETO 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto da presente termo contratual consiste no Registro de 

Preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e higienização para 

atender às necessidades de todas as Unidades do Centro Universitário de 

Mineiros - UNIFIMES, conforme condições constantes no Edital e seus anexos. 
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Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento 

vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso para futura 

contratação. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras: 

 

I . assinar o contrato de fornecimento com a FIMES, no prazo máximo 02 (dois) dias úteis, 

contados da solicitação formal. 

II. entregar os materiais em conformidade com as especificações do termo de referência e 

proposta apresentada, em local indicado pela FIMES, em prazo não superior a 10 (DEZ) dias, 

contados a partir da data da ordem de fornecimento; 

III . executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela FIMES, 

bem como de acordo com a legislação pertinente à matéria, responsabilizando-se por 

eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas. 

IV. O ônus de correção de defeitos apresentados pelos materiais ou substituição dos 

mesmos,serão suportados exclusivamente pela Contratada. 

V. A embalagem deverá garantir a proteção dos produtos durante o transporte e/ou estocagem, 

bem como constar identificação do produto e demais informações exigidas na legislação em 

vigor e especialmente conforme determinado no instrumento convocatório. 

VI . Substituir às suas expensas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após notificação formal, os 

produtos entregues em desacordo com as especificações constantes do Termo de Referência 

(AnexoI), ou que apresentem vícios de qualidade ou falhas, verificadas pela 

CONTRATANTE, na forma de fornecimento ou no cumprimento das demais obrigações 

assumidas nesta ata. 

VII. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, 

inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 

VIII. A falta de quaisquer dos produtos não poderá ser alegada como motivo de força maior 

para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital e não a eximirá das 

penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui 

estabelecidas; 
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IX. Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no edital do Pregão Presencial nº. 006/2017. 

X. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data 

da assinatura da presente Ata de Registro de Preços. 

XI. Até o encerramento das obrigações, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) sobre o valor inicial atualizado do Contrato. Nas supressões, esse limite poderá ser 

excedido, desde que resulte de acordo celebrado entre a FIMES e a CONTRATADA. 

XII. Ressarcir os eventuais prejuízos causados à FIMES aos órgãos participantes e / ou a 

terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das 

obrigações assumidas na presente ARP. 

XIII. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, 

transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, frete, e de ordem de classe, 

indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, a 

FIMES isenta de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária. 

XIV. Comunicar imediatamente a Contratante toda e qualquer ocorrência relacionada ao 

fornecimento dos produtos, bem como qualquer outra que sej a necessária ao perfeito 

cumprimento do contrato; 

XV. Pagar pontualmente os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente 

ata, exonerando a FIMES de responsabilidade solidária ou subsidiária 

por tal pagamento. 

XVI. Não será permitido a Subcontratação Parcial ou Total do objeto do Contrato;  

XVII. A fiscalização exercida na prestação dos serviços não exclui a responsabilidade da 

Contratada, por quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência 

deste, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos; 

 

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: A presente Ata de Registro de Preços vigorará até 31/12/2017, 

com validade a partir da sua assinatura. 
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DO REGISTRO DOS PREÇOS 

 

CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos produtos 

constantes desta, encontram-se discriminados na tabela abaixo: 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CLÁUSULA QUINTA: 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, mediante prévia consulta e autorização da FIMES e do fornecedor, sem prejuízo das 

quantidades registradas nesta Ata. 

 

Parágrafo único: As contratações adicionais previstas nesta cláusula não poderão exceder, por 

órgão ou entidade interessada, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de 

Registro de Preços. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

CLÁUSULA SEXTA: São obrigações da FIMES, entre outras:  

 

I. Gerenciar esta Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que 

solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo 

a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes desta 

Ata; 

II. Fiscalizar para que durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as 

obrigações assumidas; 

III. Examinar os objetos entregues, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, visando avaliar suas 

características (quantidade, qualidade e especificações), e informar a contratadado aceite ou 

eventual substituição do(s) objeto(s) entregue(s) em desacordo com as especificações, exceto 

quando o aceite depender de laudo ou parecer técnico. 

IV. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições estabelecidas; 
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V. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução da presente Ata Registro de Preços, podendo 

rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações 

pactuadas; 

VI . Notificar a CONTRATADA acerca de qualquer irregularidade encontrada no 

fornecimento dos produtos; 

VII . Exigir do fornecedor o fiel cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação; 

VIII. Publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na 

imprensa oficial do Município, sem prejuízo de outras formas de divulgação, inclusive pela 

rede mundial de computadores - Internet, durante a vigência da presente ata; 

IX. Caberá a FIMES promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os 

preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado; 

X. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente qualquer 

obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização 

monetária; 

 

DA CONTRATAÇÃO 

 

CLÁUSULA SETIMA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do 

Pregão Presencial n. 012/2017, a FIMES e/ou órgãos participantes, visando alcançar a 

quantidade de bens pretendida, poderá contratar concomitantemente com um ou mais 

fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de 

fornecimento das detentoras, e obedecida a ordem de classificação das propostas e os preços 

registrados. 

 

CLÁUSULA OITAVA: O Registro de Preços efetuado não obriga a FIMES a firmar as 

contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, 

sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de 

condições. 

 

CLÁUSULA NONA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pela 

FIMES, mediante a assinatura de contrato. 
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DO PAGAMENTO À CONTRATADA 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: A FIMES pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens 

de valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente entregue em até 30 

(trinta) dias, após o recebimento definitivo e emissão da nota fiscal, acompanhado das faturas 

e documentos fiscais correlatos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado através de crédito em 

conta bancária, exclusivamente em nome da contratada, mediante apresentação do documento 

fiscal competente, juntamente com os documentos pertinentes.  

 

Parágrafo Primeiro: O documento fiscal deverá estar acompanhado dos seguintes 

documentos: 

 

a) Certidão Negativa de Débitos Estadual, Municipal e Federal; 

b) Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal; 

 

Parágrafo Segundo: O documento fiscal não aprovado pela FIMES ou pelos órgãos 

municipais será devolvido à CONTRATADA para as devidas correções, passando a contar 

novos prazos previstos nesta Cláusula, a partir da data de sua reapresentação e consequente 

aprovação. 

 

DAS ALTERAÇÕES DA ATA 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, 

obedecendo ao disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, nos seguintes casos: 

 

Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos/materiais 

registrados, cabendo à FIMES, órgão gerenciador desta ATA, promover as negociações junto 

aos fornecedores registrados. 
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Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornarem-se 

superiores aos preços praticados no mercado, a FIMES deverá: 

 

I . convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao 

praticado no mercado; 

II. frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; e 

III. convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os demais fornecedores que 

não tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de negociação; 

 

Parágrafo Terceiro: Quando os valores de mercado tornarem-se superiores aos preços 

registrados e o fornecedor, mediante comunicação e comprovação formal, não puder cumprir 

o compromisso, o órgão gerenciador da Ata poderá: 

 

I . liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades 

previstas nesta Ata e no Edital do Pregão Presencial, confirmada a veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados; 

II . para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de 

fornecimento dos produtos; 

III. convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os demais fornecedores 

visando igual oportunidade de negociação; 

 

Parágrafo Quarto: A FIMES revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houve 

rêxito nas negociações, na forma da legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Registro de Preços dos fornecedores registrados 

será cancelado quando: 

 

I. houver interesse público, devidamente fundamentado; 

II. o fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

III. o fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado neste edital, sem justificativa 

aceita pelas FIMES; 

IV. se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor; 
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V. o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao 

praticado no mercado; 

VI . transferência do contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévio consentimento da 

FIMES; 

VII. por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar 

a impossibilidade do cumprimento das exigências do instrumento convocatório que deu 

origem a esta ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pela FIMES. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis durante 

sua validade. 

 

Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/93, a 

FIMES poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação 

fundamentada e aceita. 

 

DAS PENALIDADES 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata ou do contrato a 

FIMES poderá, garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I. Advertência; 

II . Multa de 05% (cinco por cento) sobre o valor total registrado (por empresa); 

III . Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a FIMES, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até 

que seja promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos 

seguintes casos, independentemente da aplicação de multas:  
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I. execução insatisfatória ou inexecução da entrega do material, desde que a sua gravidade não 

recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de 

inidoneidade; 

II. pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços 

da FIMES; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Decorridos 10 (dez) dias de atraso na entrega dos bens, 

sem que tenham sido apresentadas justificativas plausíveis, ou ainda, quando os objetos não 

forem entregues de acordo com as especificações da proposta apresentada/Termo de 

Referência, estará caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em 

que, além de aplicar a multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quinta, poderá a 

FIMES optar pela rescisão do Contrato. 

 

Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima Sexta não 

impedem que a FIMES rescinda, unilateralmente, o contrato ou cancele o Registro de Preço 

do fornecedor e ainda, aplique as outras sanções previstas na Cláusula Décima Quinta, em 

seus incisos I, III e IV, facultada o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório da 

PROMITENTE e / ou CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos 

eventualmente devidos pela FIMES. 

 

Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pela FIMES, ou sendo este insuficiente, 

caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação da sanção; 

Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, a FIMES 

poderá, se houver, valer-se do valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a 

sua cobrança judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e 

contratar com a Administração Pública será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e 

premeditada da CONTRATADA em prejuízo da FIMES, evidência de atuação com interesses 
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escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos à FIMES ou aplicações sucessivas 

das outras penalidades anteriormente descritas. 

 

Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula é de competência exclusiva da 

FIMES, facultada à contratada o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo a reabilitação 

ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua 

interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do Pregão Presencial nº 

012/2017 e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de 

conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente registro decorre de adjudicação às 

PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos, cujas descrições, quantidades e 

especificações constam no Termo de Referência- Anexo I, do Pregão Presencial nº 012/2017, 

conforme decisão do Pregoeiro da FIMES, lavrada em Ata, e homologação feita pela direção 

geral. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: O acompanhamento desta Ata de Registro de Preços 

ficará a cargo de servidor nomeado através de Decreto Fundacional, designado pela Direção 

Geral da FIMES, atendendo o disposto no art. 4º, inciso XX, da Instrução Normativa 12/2014 

do TCM. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca deste Município, 

para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem acordes, assinam este instrumento os representantes das partes e as 

testemunhas em 3 (três) vias de igual teor e forma. 
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Mineiros/GO, _________________________________. 

 

______________________________________________ 

Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior. 

 

_______________________________ 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1ª____________________________________             

CPF: 

 

2º ____________________________________ 

CPF: 
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ANEXO VIII 

 

CAPÍTULO V 

 

DO ACESSO AOS MERCADOS 

Seção única 

Das Aquisições Públicas 

 

Art. 42.  Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e 

empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 

Art. 43.  As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 

certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

§ 1o  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 o 

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável 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.         

§ 2o  A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste artigo, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 

no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação. 

Art. 44.  Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

§ 1o  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada. 

§ 2o  Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1o deste artigo será de 

até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 



FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - 

FIMES 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES 

COMISSÃO DE PREGÃO 

 

55 

 

  

Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, 

proceder-se-á da seguinte forma: 

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem na hipótese dos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 desta 

Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

§ 1o  Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

§ 2o  O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

§ 3o  No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o 

encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

Art. 46.  A microempresa e a empresa de pequeno porte titular de direitos creditórios 

decorrentes de empenhos liquidados por órgãos e entidades da União, Estados, Distrito 

Federal e Município não pagos em até 30 (trinta) dias contados da data de liquidação poderão 

emitir cédula de crédito microempresarial. 

Art. 47.  Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e 

fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido 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.          

Parágrafo único.  No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier legislação 

estadual, municipal ou regulamento específico de cada órgão mais favorável à microempresa 

e empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação federal.       

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
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Art. 48.  Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração 

pública:         

I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de 

microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais);       

II - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, 

exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte;  

III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 

25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de 

pequeno porte.      

§ 1o  (Revogado).       

§ 2o  Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, os empenhos e pagamentos do órgão ou 

entidade da administração pública poderão ser destinados diretamente às microempresas e 

empresas de pequeno porte subcontratadas. 

§ 3o  Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão, justificadamente, estabelecer a 

prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local 

ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.       

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: 

I - (Revogado);         

II - 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; 

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 

porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou 

complexo do objeto a ser contratado; 

IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos I e II do art. 24 da 

mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de microempresas e 

empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso I do art. 48.         

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art47
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art24
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ANEXO IX – TERMO DE APRESENTAÇÃO DO LICITANTE PARA FINS DE 

CREDENCIAMENTO 

 

Apresentamos as seguintes informações à Comissão de Licitação da Fundação Integrada 

Municipal de Ensino Superior – FIMES, para fins de participação no certame de Pregão 

Presencial n. 012/2017, de forma resumida e organizada, facilitando a identificação e o 

registro dos dados referentes a este proponente: 

 

RAZÃO SOCIAL: 

NOME FANTASIA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

REPRESENTANTE LEGAL/SÓCIOS: 

 

1) NOME DO SÓCIO 

RG: 

CPF: 

 

2) NOME DO SÓCIO 

RG: 

CPF: 

 

PREPOSTO/PROCURADOR: 

 

1) NOME DO PREPOSTO: 

RG: 

CPF: 

 

O LICITANTE É ENQUADRADO COMO ME OU EPP (     ) – APRESENTAR 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

 

O LICITANTE NÃO É ENQUADRADO COMO ME OU EPP (     ) 

 

 

Obs.: Este termo deve ser apresentado fora dos invólucros, no momento do credenciamento. 

 


