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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 

 

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: 75.833-130, torna público que, devidamente 

autorizado pela Pró-Reitoria de Administração e Planejamento, na forma do disposto no 

processo administrativo nº 963/2019, fará realizar, no dia 11 de setembro de 2019, às 

08:15 horas, na sala 10, bloco I da FIMES/UNIFIMES; licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sob o Sistema de Registro de 

Preços (SRP) 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.unifimes.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- 5119/3672-5113. 

 



   FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - 
FIMES  

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES COMISSÃO 

DE PREGÃO  

  

 

2  

  

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

impugnações e pedidos de esclarecimento deduzidos pelos potenciais licitantes antes 

da realização da 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 Medicamentos para uso Veterinário, 

Materiais para Fabricação de Ração; Material para Adubação de Pastagem; e 

Materiais para Limpeza da Ordenha, para atender às necessidades da Fazenda 

Experimental Professor Dr. Luiz Eduardo de Oliveira Salles, Unidade II, da 

Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - FIMES, conforme as 

especificações descritas no Anexo I deste certame e pelo menor preço por item, nos 

termos deste Edital e da legislação competente. 

 

2.2. A aquisição será feita no decorrer da vigência da Ata de Registro de Preços, para os anos 

letivos de 2019 e 2020, por meio de ordem de fornecimento, de acordo com as 

necessidades da Fazenda Experimental, em até 15 (quinze) dias da data do pedido. 

 

2.3. A entrega do objeto deste certame deverá atender às normas do Código de Defesa do 

Consumidor e demais legislações pertinentes. 

 

2.4. O material, objeto desta licitação, deverá ser entregue na Unidade II– FAZENDA 

EXPERIMENTAL Prof. Dr. Luís Eduardo de Oliveira Salles, situada na BR 364 - Km 

312, em uma via vicinal a esquerda sentido Mineiros a Auto Araguaia - MT - Fazenda 

Flores das Perdizes - Zona Rural - Mineiros – GO (Aproximadamente 13 Km da Unidade 

I da Unifimes). 

 

2.5. Os itens descritos no Anexo I deverão ser novos, estar dentro do prazo de validade, de 

primeira qualidade, conforme descrição do Anexo I – Termo de Referência. Deve ser 
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entregue na Unidade II – Fazenda Experimental do Centro Universitário de Mineiros – 

UNIFIMES, dentro dos padrões de qualidade e embalados de acordo com o que impõe o 

fabricante. O local é conhecido como IPAF que agora se consagra com o novo nome de 

FELEOS no Município de Mineiros Goiás. Situado na BR 364, próximo ao posto 7 

milhas. 

 

2.6. A Certificação de Garantia será demonstrada por meio de declaração expressa da 

licitante, constante na proposta de preços, de que o produto a ser entregue está em 

conformidade ao especificado no Anexo –I – Termo de Referência. 

 

2.7. 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. 

 

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: 

 

3.2.1. 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; 
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3.2.2. 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 a 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. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DO OBJETO 

 

4.1. A Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior – FIMES, se reserva no direito 

de não receber os produtos que sejam entregues fora das especificações indicadas no 

Anexo I, deste Edital. 

 

4.2. A licitante vencedora, quando da entrega do objeto, deverá obrigatoriamente 

informar, nas respectivas notas fiscais: 

4.2.1. Número de autorização do fornecimento e número do pregão; 

 

4.3. O fornecimento deverá ser realizado no local estabelecido, quando da emissão da 

autorização de fornecimento, mediante solicitação da FIMES, na forma e condições 

fixadas no presente edital e em seus anexos. 

 

4.4. Mesmo após o recebimento, o objeto deste certame ficará sujeito à substituição pelo 

fornecedor, desde que comprovada a existência de deterioração, defeito ou não 

atendimento das especificações contidas neste edital e seus anexos, cuja verificação 

só tenha sido possível no decorrer de suas utilizações. 
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4.5. Caso a empresa se recuse a proceder à substituição do material defeituoso, a FIMES 

poderá aplicar as sanções previstas neste edital e seus anexos, bem como na legislação 

pertinente. 

 

4.6. O prazo de garantia do objeto licitado deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, 

cuja contagem terá início somente após o recebimento definitivo, feito pelo servidor 

responsável pela FELEOS. 

 

5.  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

5.1. Os recursos necessários à aquisição ora licitada, correrão à conta da dotação 

orçamentária: 

08001– Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior; 12 – Educação; 364 

– Ensino Superior; 0430 – Ensino Superior de Graduação; - 8087 Manutenção 

da Unidade da Fazenda Experimental; 339030 – 0189 Material de Consumo. 

 

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E REGISTRO DE PREÇOS 

 

6.1. 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.  

 

6.2. Da sessão será firmada Ata de Registro de Preços-documento vinculativo, 

obrigacional, com característica de compromisso para futura aquisição, onde os 
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fornecedores manterão seus preços registrados, durante o período de 06 (seis) meses, 

para que a Administração da FIMES possa contratar os serviços nas quantidades 

necessárias e pelos preços registrados no certame. 

 

6.3. 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. 

 

6.4. 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. 

 

6.5. Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle 

de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas. 

 

6.6. 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 Distribuidor da sede 

do licitante, e com validade de 90 (noventa) dias da data de sua emissão. 

 

6.7. 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. 
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6.8. 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. 

 

6.9. A participação no presente certame implica automaticamente na aceitação integral 

dos termos deste instrumento e seus anexos. 

 

6.10. 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. A Ata de Registro de Preços é documento vinculativo, obrigacional, com 

característica de compromisso para futura aquisição, onde os fornecedores manterão 

seus preços registrados, durante o período de validade de 06 (seis) meses, com eficácia 

legal da publicação de seu extrato. 

 

7. DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

 

7.1. 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 ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

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

firma reconhecida, acompanhada do correspondente documento, dentre os 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; 
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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; 

 

7.2. Todos os representantes deverão apresentar cópia do RG, CPF ou CNH quando 

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

requisitos de habilitação (Anexo II), e o (Anexo IX) devidamente preenchido. 

 

7.3. 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), e ainda a Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do 

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

 

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

preposto, 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 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. 

 

7.4. A não entrega da Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, ou apresentação de documento diferente dos exigidos no item 7.3 deste 
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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. 

 

7.5. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 

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

 

7.6. 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. 

 

8. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS 

PROPOSTAS 

 

8.1. 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 020/2019 

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE 

 

II - ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - FIMES 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2019 

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE 

 

8.2. 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. 
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8.3. Os documentos dos envelopes "A" - PROPOSTA DE PREÇOS e "B" 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, serão apresentados na forma estabelecida 

nos itens abaixo. 

 

8.4. 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. 

 

8.5. Os preços unitários e totais serão apresentados em algarismos e por extenso e cotados 

em moeda nacional, prevalecendo, em caso de divergência, a indicação por extenso, e 

nos casos de divergência entre o preço total e unitário, será considerado este último; 

 

8.6. 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. 

 

8.7. Deverá constar da proposta de preços a Certificação de Garantia, por meio de 

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

descrição pormenorizada dos itens licitados, de acordo com este Edital. 

 

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

apresentados no original ou em cópia autenticada, na forma do art. 32, da Lei n° 

8666/93, rubricados e carimbados pelo representante legal da empresa em todas as 

folhas. 
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8.9. Além da documentação prevista no item ‘8.4’, as empresas licitantes deverão 

obrigatoriamente incluir as propostas iniciais de preço em arquivo eletrônico 

“mediador”, disponível no sítio eletrônico da Instituição (www.unifimes.edu.br). 

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

envelope “A” – Proposta de Preços. 

 

9. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

9.1. 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. 

 

9.2. 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). 

 

9.3. As empresas que decidirem pelo envio do envelope sem a participação na fase de 

lances, deverão encaminhar os documentos de credenciamento, em envelope separado 

da documentação e proposta. A não apresentação das declarações em questão 

acarretará o impedimento da empresa de participar do certame. 

 

9.4. A documentação jurídica utilizada no credenciamento será reutilizada na fase de 

habilitação. 

 



   FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - 
FIMES  

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES COMISSÃO 

DE PREGÃO  

  

 

12  

  

9.5. 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. 

 

9.6. 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. 

 

9.7. 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. 

 

9.8. A aplicação da classificação prevista no item anterior ficará a critério do Pregoeiro, 

que poderá julgar desnecessária a sua utilização. 

 

9.9. 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 ‘9.6’ a ‘9.8’ anteriores. 

 

9.10. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra 

à licitante, na ordem decrescente dos preços iniciais. 

 



   FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - 
FIMES  

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES COMISSÃO 

DE PREGÃO  

  

 

13  

  

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

 

9.12.  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. 

 

9.13. Caso não haja representante credenciado dentre as participantes convocadas para 

completar o número de licitantes, na forma do subitem ‘9.7’, 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. 

 

9.14.  Somente será efetivada a competição, relativamente à oferta de lances verbais, com 

as empresas devidamente credenciadas, aptas para tal fim. 

 

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

empresas licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 

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

 

9.17.  Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, será considerada vencedora 

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

 

9.18. Sendo aceitável o preço ofertado, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope 

contendo os documentos de “HABILITAÇÃO” da empresa que apresentou a melhor 
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proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas neste 

Edital. 

 

9.19. Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem a documentação em situação 

regular, SALVO EXCEÇÕES, conforme estabelecido no item ‘10’ deste Edital, 

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

 

9.20. 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. 

 

9.21. Só participarão do chamamento disciplinado no item anterior as licitantes 

classificadas dentro dos 10% (dez por cento), excepcionalmente serão convidadas as 

licitantes que 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. 

 

9.22. Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada 

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

 

9.23. 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. 
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9.24. 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. 

 

10. DA HABILITAÇÃO 

 

10.1 Os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação para participar 

do presente certame: 

 

10.1.1 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; 

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. 

 

10.1.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

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

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

(FGTS); 

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. 

 

10.1.3 Qualificação Econômico-Financeira: 

 

a) Certidão Negativa de Falências e concordatas emitida pelo Poder Judiciário da sede 

da licitante, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data da sessão. 

 

10.1.4 Qualificação Técnica: 

 

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

condições para o cumprimento das obrigações da presente licitação (Anexo V). A não 

apresentação desta declaração será entendida pela comissão como concordância com o 

teor do presente Edital; 

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 privado ou pessoa física, 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) 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 empresa Licitante. 

 

10.1.5 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. 
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a) Esta declaração será reutilizada na fase de habilitação, nos termos do item ‘9.4’, 

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

empresas participantes (item ‘7.2’ e ‘9.3’). 

 

10.1.6 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. 

 

10.2 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 apresentados em cópia reprográfica dispensam autenticação, desde 

que apresentados em perfeita legibilidade, ficando a critério do Pregoeiro a 

comprovação da veracidade dos mesmos e desde que estejam dentro do prazo de 

validade, conforme alínea ‘a’ deste subitem; 

c) Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, 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. 



   FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - 
FIMES  

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES COMISSÃO 

DE PREGÃO  

  

 

18  

  

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. 

 

10.3 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 

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. 

 

11. DOS RECURSOS 

 

11.1. 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 
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da síntese das suas razões, desde que munido de carta de credenciamento ou procuração, 

com poderes específicos para tal. 

 

11.2. 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. 

 

11.3. A não apresentação de razões escritas acarretará a análise do recurso apenas pela síntese 

das razões orais. 

 

11.4. 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. 

 

11.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

11.6. 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. 

 

11.7. 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. 

 

12.  DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

12.1. O objeto supracitado deverá ser entregue em até 15 (quinze) dias, na Fazenda 

Experimental Professor Doutor Luiz Eduardo de Oliveira Sales - FELEOS, contados do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, na forma descrita no Anexo I, deste Edital. 
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12.2. O recebimento e aceitação do objeto da licitação obedecerão ao disposto no artigo 73, 

inciso II, e seus parágrafos, da Lei 8.666/93, e também ao disposto neste edital e seus 

anexos. 

 

12.3. A simples assinatura de servidor em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte 

implica apenas o recebimento provisório. 

 

12.4. O recebimento provisório ocorrerá na ocasião da entrega do produto no local indicado 

no subitem ‘2.4’ deste edital. 

 

12.5. O recebimento definitivo do material se dará apenas após a verificação da conformidade 

com a especificação constante do edital e seus anexos. 

 

12.6. Será feita verificação física da integridade dos produtos. 

 

12.7. A administração, a seu exclusivo critério, poderá submeter os produtos fornecidos a 

ensaios de recebimento. 

 

12.8. O material reprovado deverá ser substituído pela Contratada, no prazo máximo a ser 

determinado pelo setor competente, contado a partir da comunicação formal pela FIMES. 

 

12.9. Caso satisfatórias as verificações de especificação e qualidade, lavrar-se-á um Termo de 

Recebimento Definitivo, que poderá ser substituído pelo atesto de servidor competente 

no verso da nota fiscal/fatura emitida pela Contratada. 

 

12.10. Caso insatisfatórias as verificações de especificação e qualidade, lavrar-se-á um 

Termo de Recusa e Devolução, no qual serão consignadas as desconformidades com as 

especificações ou desaprovação no ensaio de recebimento. 
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12.11. Caso a substituição não ocorra no prazo definitivo pela Administração a partir da 

notificação, ou caso o novo produto também seja rejeitado, estará a Contratada incorrendo 

em atraso na entrega, sujeita à aplicação das sanções previstas no edital, seus anexos e na 

legislação competente. 

 

12.12. Os custos da substituição de produto rejeitado ocorrerão exclusivamente à conta da 

Contratada. 

 

12.13. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito 

desempenho dos produtos fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades 

detectadas quando da sua utilização. 

 

12.14. O proponente vencedor, nos termos do §1º, do artigo 65, da Lei 8.666/93, e suas 

alterações posteriores, se obrigam a aceitar os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte 

e cinco por cento), conforme especificações do contrato. 

 

13. DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

13.1. Os pagamentos serão efetuados através de boleto bancário ou de crédito em conta 

bancária, exclusivamente em nome da empresa vencedora, cujo número e agencia 

deverão ser informados pelo adjudicatário na proposta. 

13.2. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega efetiva do objeto 

ora licitado, mediante o encaminhamento ao setor competente da fatura ou nota fiscal 

devidamente atestada pela FIMES e recebimento do setor competente. 

 

13.3. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida  incidirá correção monetária 

pelo índice do IGPM, bem como juros moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao 

mês, calculados "pro rata tempore" em relação ao atraso verificado. 

 

13.4. As despesas decorrentes deste certame correrão por conta da Dotação Orçamentária: 
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08001– Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior; 12 – Educação; 364 – Ensino 

Superior; 0430 – Ensino Superior de Graduação; - 8087 - Manutenção da Unidade da 

Fazenda Experimental; 339030 - 0189 Material de Consumo  

 

13.5. O valor a ser contratado será fixo e irreajustável, salvo no caso de ocorrência de fato 

superveniente devidamente comprovado (majoração oficial dos valores), e somente 

poderá ocorrer após o vencimento da validade da proposta apresentada pela Contratada, 

mediante requerimento formalizado, protocolado e instruído de documentos fiscais que 

comprovem os preços vigentes antes e depois da majoração. 

 

14. DA CONTRATAÇÃO 

 

14.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de Ata de 

Registro de Preços, 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 após o período de 06 (seis) meses. 

 

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, Municipal e trabalhista 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 
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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 a Ata de Registro de Preços. 

 

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 a Ata de Registro, 

serão convocadas as demais licitantes classificadas, para nova sessão, 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. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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16.1. 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. 

 

16.2. Todos os documentos de habilitação, cujos envelopes forem abertos na sessão e as 

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

 

16.3. O resultado do presente certame será divulgado no site da UNIFIMES. 

 

16.4. 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. 

 

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

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições deste 

Edital. 

 

16.6. 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. 

 

16.7. Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização do 

certame. 

 

16.8. 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 

 

16.9. 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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16.10. A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação do 

certame não implicarão direito à contratação. 

 

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

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. 

 

16.12.  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. 

 

16.13. 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. 

 

16.14. 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 da Ata de Registro de Preços; Anexo VIII – Lei Complementar nº 123/2006;  

Anexo IX – Termo de Apresentação do Licitante para fins de Credenciamento. 
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16.15. 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 guarda do Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos 

participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 

 

16.16. 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. 

 

16.17. 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, 26 de agosto de 2019. 

 

 

______________________________________ 

Liomar Alves dos Santos 

Pregoeiro 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

 

1.1. O presente pregão tem por objeto a aquisição de Medicamentos para uso Veterinário, 

Materiais para Fabricação de Ração; Material para Adubação de Pastagem; e 

Materiais para Limpeza da Ordenha, para atender às necessidades da Fazenda 

Experimental Professor Dr. Luiz Eduardo de Oliveira Salles, Unidade II, da 

Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - FIMES, conforme as 

especificações descritas no Anexo I deste certame e pelo menor preço por item, nos termos 

deste Edital e da legislação competente. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1. A presente Licitação está motivada pela necessidade de aquisição de medicamentos e 

materiais para uso veterinário, materiais para fabricação de ração, material para adubação 

de pastagem, e materiais para limpeza da ordenha, a fim de suprir as necessidades da 

fazenda-escola FELEOS - UNIFIMES, Unidade II do Centro Universitário de Mineiros. 

Os materiais solicitados têm por finalidade atender os projetos e a manutenção do Campus 

II – UNIFIMES, bem como fornecer condições ideais para atender as aulas práticas, 

pesquisas e serviços de extensão para os cursos de Agronomia e Medicina Veterinária 

oferecidos pela Instituição.  Desta forma assegura a qualidade de vida e bem-estar dos 

animais da Fazenda Experimental do Centro Universitário de Mineiros –UNIFIMES.  

 

3. ESPECIFICAÇÕES, DETALHAMENTO E ESTIMATIVA TOTAL DE CUSTO 

 

3.1. O valor total estimado para o presente processo licitatório é de R$ 104.554,95 (cento e 

quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais, e noventa e cinco centavos) 
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3.2. O objeto deste certame deverá ser entregue no prazo de até 15 (quinze) dias na Unidade 

II – Fazenda Experimental do Centro Universitário de Mineiros – UNIFIMES, onde 

deverá ser entregue conforme especificações do fabricante, de forma a garantir a 

máxima proteção durante o transporte e armazenamento, de acordo com as 

especificações contidas neste edital e seus anexos. 

 

3.3. Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações constantes da tabela abaixo e 

observados os esclarecimentos constantes deste Termo de Referência: 

Materiais e Medicamentos  Média 

Item Descrição 
Código 

mediador 
Unidade Quant. 

 Valor 
Unitário  

 Valor Total  

1 
Albendazole 10,0 g; Sulfato de Cobalto 

1,3g; Veículo q.s.p 100,0 ml (1Litro) 
26983 Litro 1 R$88,97 R$88,97 

2 Bainha inseminação 50x1 13380 pacote 3 R$20,53 R$61,59 

3 
Flumetrina 1 g; Veículo q.s.p. 100 ml. 

(1Litro) 
26988 Litro 1 R$82,46 R$82,46 

4 
Concentrado de iodophor 11,25 g*; 

Ácido fosfórico 15,00 g; Veículo q.s.p 
100 ml (1Litro) 

26989 Litro 1 R$39,53 R$39,53 

5 
Ceftiofur (cloridrato) 5,0 g; Veículo 

q.s.p. 100,0 ml CEF50 (100 ml)  
33568 Unidade 5 R$74,70 R$373,50 

6 
Cialotrina 1,0g Propoxur 1,0g; Veículo 

q.s.p100,00ml (250 ml) 
33569 Unidade 10 R$9,55 R$95,50 

7 Brinco médio numerado sm/mf 25x1 27044 Caixa 4 R$74,25 R$297,00 

8 
Deltrametrina base 50,0 g; Veículo 

q.s.p. (1 Litro) 
33570 Unidade 1 R$53,03 R$53,03 
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9 

Gluconato de cálcio 20,0 g; Hipofosfito 
de sódio 3,2 g; Cloreto de magnésio 1,9 

g; Dextrose 5,0 g; Ácido bórico 4,0 g; 
Veículo q.s.p 100 ml (200 ml) 

27048 Unidade 5 R$15,52 R$77,60 

10 

Gluconato de Cálcio 20,00 g; Cloreto 
de Magnésio 6 H20 6,00 g; 

Butaphosphan técnico 0,40 g; Veículo 
q.s.p. 100,00 ml (200 ml) 

27049 Unidade 5 R$23,65 R$118,25 

11 

Ácido 1-(n-butilamino)-1-metiletil-
fosfônico 10 g; Cianocobalamina 

(Vitamina B12) 5000 µg; Veículo q.s.p 
100 Ml (100 ml) 

27050 Unidade 5 R$111,93 R$559,65 

12 

Formiato de Cálcio, Cloreto de 
Magnésio, Ácido Propriônico, Aroma de 
Baunilha com Banana, Polietilenoglicol 

Ricinoleato gliceril, Goma Xantana, 
Água. (350 ml) 

33571 Unidade 10 R$36,18 R$361,80 

13 
Cefalônio anidro 0,25 g; Excipiente 

q.s.p 3,0 g 
27052 Unidade 40 R$18,23 R$729,20 

14 
Cloxacilina  benzatina. 600,0mg; 

Excipiente  q.s.p. 3,6g 
33572 Unidade 40 R$9,64 R$385,60 

15 
Cloreto de alquil dimetil benzil amônio 
(100%) 30,0 g; Poliexietilenonilfenileter 

5,0 g (1 Litro) 
33575 Unidade 1 R$56,13 R$56,13 

16 Soro Antiofídico Polivalente Liofilizado 14869 Unidade 10 R$83,49 R$834,90 

17 Soro Anti tetânico 33577 Unidade 10 R$10,97 R$109,70 

18 
Sulfato de Cefquinoma; (equivalente a 

75 mg de cefquinoma base) 88,0 
mg;Veículo q.s.p. 8,0 g 

27056 Unidade 120 R$20,33 R$2.439,60 

19 
Cipermetrina 15,0 g; Clorpirifós 25,0 g; 
Citronelal  1,0 g; Veículo q.s.p.  100,0 

ml (1 Litro) 
27058 Litro 5 R$119,59 R$597,95 

20 
Hiclato de doxiciclina 4,520 g *; 
Benzetimide cloridrato 0,0165 g; 
Veículo q.s.p. 100,000 ml (50 ml) 

27063 Unidade 5 R$30,81 R$154,05 

21 
PMSG (gonadotrofina sérica eqüina) 
5000 UI; Veículo q.s.p. 10 Ml (25 ml) 

27070 Unidade 2 R$159,23 R$318,46 
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22 

Triclorfon 0,50 g; Iodo metálico 2 g; 
Percloreto de ferro 16 g; Salicilato de 

metila 1 g; Etanol 64,5 g; Água 
purificada 16 mL (250ml) 

27071 Unidade 2 R$16,98 R$33,96 

23 

DL-Metionina 10.000mg; Cloreto de 
Colina 2.000mg; Nicotinamida 

1.500mg; Dextrose 5.000mg; Cloridrato 
de Tiamina (B1) 1.000mg; Cloridrato de 

Piridoxina (B6) 500mg; Cafeína 
1.000mg; Água destilada q.s.p (100ml) 

27074 Unidade 5 R$15,74 R$78,70 

24 

Vitamina B1 10mg; Vitamina B2 50mg; 
Vitamina B6 10mg; Nicotinamida 

1000mg; Pantotenato de cálcio 150mg; 
Metionina 1500mg; Cloreto de sódio 
2750mg; Cloreto de potássio 185mg; 

Cloreto de  150mg; *Cloreto de 
magnésio  150mg; Dextrose 25g 
Veículo q.s.p 497mL; Ampola de 
Vitamina B12 (10.000 mcg) 3mL 

(500ml) 

27075 Unidade 5 R$14,03 R$70,15 

25 Ivermectina 1% injetável (500ml) 33594 unidade 1 R$94,17 R$94,17 

26 Luvas p/ inseminação 80cm (cx 100) 27081 Caixa 2 R$62,75 R$125,50 

27 
Sulfato de Gentamicina; Excipiente 

q.s.p................10 g 
33595 Unidade 60 R$8,01 R$480,60 

28 
Supona 0,34 ml; Vapona 0,51 ml; 
Exciplente p.s.p. 100 ml (500ml) 

27084 Unidade 10 R$6,02 R$60,20 

29 Unguento  250g 27114 Unidade 1 R$13,24 R$13,24 

30 

Penicilina G sódica (Benzilpenicilina 
sódica) 2.000.000 U.I.; Penicilina G 
clemizol (Clemizol benzilpenicilina) 

2.000.000 U.I.; Di-hidroestreptomicina 
(sulfato) 3,09g*; Maleato de 

ergometrina 0,005g; Vitamina K3 
(bissulfito sódico de menadiona) 0,72g; 
*equivalente a 3,86g de sulfato de di-

hidroestreptomicina. (20ml) 

27092 Unidade 10 R$30,73 R$307,30 
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31 

Benzilpenicilina G Procaína 10.000.000 
UI 

Benzilpenicilina G Benzatina 
10.000.000 UI 

Sulfato de Dihidroestreptomicina 
10.500 mg 

Piroxicam 1.000 mg 
VeÌculo q.s.p. 100 Ml (50ml) 

27093 Unidade 10 R$33,20 R$332,00 

32 

Cálcio-fosforilcloreto de colina 5,0 g 
Caseína-peptídeos 5,0 g 

Vitamina B12 (cianocobalamina) 5,0 mg 
Veículo q.s.p. 100,0 m (250ml) 

27097 Unidade 5 R$127,93 R$639,65 

33 Implante de progesterona 10un 27105 Unidade 2 R$180,90 R$361,80 

34 
Solução cmt 500ml 

Violeta de bromocreso 
27106 Unidade 1 R$8,25 R$8,25 

35 
Coumafós 3g 
Propoxur 2g 

Excipiente corado q.s.p 100g (200g) 
27108 Unidade 2 R$30,48 R$60,96 

36 
Cloridrato de oxitetraciclina 5,0 g 

50ml 
27109 Unidade 10 R$20,38 R$203,80 

37 

Antisséptico para tratar umbigos 
Diclorvos técnico DDVP 2,00g 
Ácido pícrico trinitrofenol 2,00g 

Iodofórmio  0,50g 
Colofonia breu 0,50g 

Fenol 5,00g 
Azul de metileno 0,05g 
Óleo de pinho 2,50ml 

Glicerol 15,00ml 
Alcool q.s.p. 100,00ml (250ml) 

27113 Unidade 1 R$22,39 R$22,39 

38 Vacina aftosa com 50 doses 8659 Unidade 4 R$54,17 R$216,68 

39 Vacina brucelose b19 com 15 doses 27116 Unidade 2 R$21,67 R$43,34 

40 Vacina de raiva com 25 doses 27117 Unidade 4 R$15,58 R$62,32 

41 
Vacina antiibr, bvd e leptospirose com 

25 doses 
27118 Unidade 2 R$70,75 R$141,50 
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42 

Vac. clostridiose (ver gangrena gasosa, 
edema malígno, manqueira, carbúnculo 

sintomático) 
vac. Botulismo com 50 doses 

27119 Unidade 4 R$43,32 R$173,28 

43 Produto para pré dipping  5L 33597 Litro 10 R$71,51 R$715,10 

44 Produto para pós dipping 5L 33598 Litro 10 R$63,77 R$637,70 

45 Filtro para ordenha pequeno 100 x1 33599 Pct 5 R$59,73 R$298,65 

46 Balde de metal 15l 33617 Unidade 2 R$72,73 R$145,46 

47 Balde de metal 10l 33600 Unidade 2 R$61,29 R$122,58 

48 Caneca de fundo preto 33601 Unidade 4 R$27,76 R$111,04 

49 
Copo para desinfetar tetos (pré-pós 

dipping) 
33618 Unidade 4 R$24,70 R$98,80 

 Total:  R$13.493,59 

 

MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE RAÇÃO  Média 

Seq. Itens Descrição 
Código 
med. 

Unid. Qnt. 
Valor 

unitário 
Valor total 

50 
Caroço de 
algodão 

Caroço de algodão  27128 KG 2000 R$0,96 R$1.920,00 

51 
Casquinha de 

soja 
Casquinha de soja 27129 KG 3000 R$1,02 R$3.060,00 

52 Farelo de soja  
Farelo de soja saco com 

40kg 
8448 saco 100 R$69,93 R$6.993,00 

53 Milho triturado 
Milho triturado saco com 

40kg 
8446 saco 250 R$31,30 R$7.825,00 

54 Núcleo leite Núcleo saco com 30kg 33604 saco 10 R$77,09 R$770,90 

55 Ração dieta total 
Ração bezerros desmama 

r18 30kg 
33541 saco 240 R$44,90 

R$10.776,0
0 

56 
Ração p/ 

bezerros iniciais 
Ração bezerros em lactação 

saco 30kg 
33542 saco 200 R$45,48 R$9.096,00 

57 
Ração p/ 
carneiro  

Ração p/ carneiro saco 30kg 33605 saco 40 R$41,87 R$1.674,80 

58 Ração p/ equinos Ração p/ equinos saco 40kg 28507 saco 50 R$43,30 R$2.165,00 

59 Sal branco Sal branco saco 25kg 27137 saco 10 R$16,29 R$162,90 



   FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - 
FIMES  

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES COMISSÃO 

DE PREGÃO  

  

 

33  

  

60 Sal mineral 90 
Sal mineral 90, saco com 

30kg 
27169 saco 10 R$71,65 R$716,50 

61 Sal pré-parto 
Sal mineral 60, saco com 

30kg 
27170 saco 8 R$54,52 R$436,16 

62 Ureia pecuária Ureia pecuaria saco 25kg 27171 saco 20 R$63,25 R$1.265,00 

Total: R$46.861,26 

 

MATERIAL DE LIMPEZA DA ORDENHA Média 

Item Descrição 
Código 

mediador 
Unidade Quant. 

Valor 
unitário 

Valor total 

63 
Fórmula ácida para limpeza de ordenha 
20L 

27122 unidade 2 R$235,45 R$470,90 

64 
Fórmula alcalina clorada para limpeza de 
ordenha 20L 

27124 unidade 2 R$169,00 R$338,00 

65 
Fórmula alcalina para limpeza de tanque 
de expansão 20L 

33602 unidade 2 R$134,60 R$269,20 

66 

PAPEL TOALHA: Interfolhado Branco, 
formato minimo aproximado 19,5 X 20,5 
cm; minimo de 1000 folhas por fardo; 
papel de boa qualidade. 

  8357 fardos 1800 R$17,41 R$31.338,00 

Total: R$32.416,10 

 

MATERIAL PARA ADUBAÇÃO DE PASTAGEM  Média 

Seq. Item Descrição 
Código 

mediador 
Unidade Qnt. 

Valor 
unitário 

Valor total 

67 Ureia agrícola Ureia agrícola 33616 KG 2400 R$4,91 R$11.784,00 

 

3.4. Somente serão aceitas propostas iniciais feitas por meio do arquivo eletrônico 

“mediador”, disponível no sítio eletrônico da FIMES (www.unifimes.edu.br). 

 

 

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 do objeto da licitação, bem como todos 
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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, salvo no caso de ocorrência de fato superveniente. 

 

5. METODOLOGIA 

 

5.1. O critério de aceitação das propostas será o de menor preço por item. 

 

 

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. O objeto deverá ser entregue de acordo com as especificações e quantidades constantes 

neste Termo de Referência, na Fazenda Experimental Professor Dr. Luiz Eduardo de 

Oliveira Sales – FELEOS, conhecido como IPAF, situada na BR 364, próximo ao posto 

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

 

7.2. Os materiais deverão ser entregues de acordo com as necessidades da gerência da 

FELEOS, mediante cronograma de pedidos de entrega, antecipadamente estruturado, em 

até 15 (quinze) dias da data do recebimento da ordem de fornecimento, que poderá ser 
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enviada por intermédio de fac-símile ou email, ou deverá ser retirada pela empresa nas 

instalações da FIMES-Campus Mineiros. 

 

7.3. A entrega do objeto deverá ser comprovada mediante documentação fiscal hábil, 

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

Entrega. Caso haja divergência da descrição da ordem, prevalecerá a especificação deste 

Termo e do Edital. 

 

7.4. 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. 

 

7.5. 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, corrigir, substituir, os eventuais defeitos ou incorreções porventura detectadas, 

sendo recebidos: 

 

7.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do 

material com a especificação; 

 

7.5.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação, ocorrendo no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos 

após a aceitação provisória. 

 

7.6. 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. 
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7.7.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. 

 

7.8. 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 60 dias 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. 

 

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; 
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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 10 (dez) 

dias úteis a contar da notificação; 

e) Entregar o equipamento, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do 

recebimento da ordem de serviço; 

f) Comunicar o Setor de Compras da 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 impossibilitem 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) Nomear um funcionário para acompanhar e se responsabilizar pelo fornecimento 

de material e atendimento de solicitações desta Fundação Integrada Municipal 

de Ensino Superior – FIMES; 

j) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes 

de danos, seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, 

obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 

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

k) 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;  

l) O 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 
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acompanhamento pela Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - 

FIMES; 

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

transporte, armazenagem, entre outras; 

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

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

 

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 quaisquer 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; 

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) material (s). 

 

 

11. DA FISCALIZAÇÃO 
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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. 

11.2.8.  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. 

 

11.3. 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. 

 

11.4. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto licitado, deverão ser 

prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 
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12. DAS SANÇÕES 

 

12.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a 

defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades: 

 

I. Advertência; 

II. Multa: 

a) Multa diária por atraso injustificado na entrega dos materiais adquiridos de 0,4% 

(zero vírgula quatro por cento) sobre o valor total contratado, até o 5° (quinto) dia 

útil após o fim do prazo de entrega; 

b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado pela inexecução 

total; 

c) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do montante não fornecido, no caso 

de inexecução parcial; 

 

III. Suspensão temporária de licitar e contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo 

de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas e das demais cominações 

legais; 

 

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

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a Administração enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o licitante 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 
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V. As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a 

do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no 

prazo de 5 (cinco) dias uteis; 

 

VI. Além das sanções citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, no que couber, às 

demais sanções previstas na Lei n° 8.666/93. 

 

12.2. 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. 

 

12.3. 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. 

 

12.4. 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. 

 

12.5. 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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12.6. 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 do Licitante ou do Contratado que ficará sujeito 

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

 

12.7. 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. 

 

12.8. 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. 

 

12.9. 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. 

 

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

9784/99 e regras contidas no Edital. 

 

13. CONDIÇÕES GERAIS 

 

13.1. Os objetos cotados e propostos deverão atender as especificações constantes neste Termo 

de Referência. 

 

13.2. Não será permitida a subcontratação. 
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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, 26 de agosto de 2019. 

 

 

 

Proposto por: 

 

Juliene Rezende Cunha 

Pro 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 se encontra em 

condições plena 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 020/2019 - PROCESSO Nº 963/2019. 

 

 RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

ENDEREÇO: 

 

CEP: 

FONE: 

EMAIL: 

 

OBJETO: aquisição de Medicamentos para uso Veterinário, Materiais para Fabricação de Ração; 

Material para Adubação de Pastagem; e Materiais para Limpeza da Ordenha, para atender às 

necessidades da Fazenda Experimental Professor Dr. Luiz Eduardo de Oliveira Salles, Unidade II, da 

Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - FIMES, conforme as especificações descritas no 

Anexo I deste certame e pelo menor preço por item, nos termos deste Edital e da legislação competente. 

 

(inserir TABELA anexo I) 

 

 

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

ensino Superior - FIMES, no exercício de 2019 e 2020, conforme as quantidades solicitadas pelos 

departamentos, e a entrega dar-se a em até 15 (quinze) dias após a emissão 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. 
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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. 

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. 

 

 Mineiros, _____de ________________ de ________. 

 

_______________________________________________ 

Empresa 

Proponente: 

RG: 

CPF: 
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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 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL 

 

 

 

A empresa, 

__________________________________________________________________________, inscrita 

no 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 

 

 

 

 

Mineiros, ______, de _______________ de 2019. 

 

 

 

 

______________________________________ 

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 prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, 

que a empresa 

_______________________________________________________________________________, 

inscrita no 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 2019. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura  

 

 

 

 

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

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

ou pela Junta Comercial respectiva.) 
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ANEXO VII 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ARP N. 

PROCESSO N: 963/2019 

PREGÃO:  020/2019 

VALIDADE: A ARP TERÁ VALIDADE DE 06 (SEIS) MESES. 

 

ÀS __:___ horas, do dia ___/___/_____, reuniram-se na Sala 10, bloco I, 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. ---/---- 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 020/2019, 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: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES 
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CONTRATANTE: FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - 

FIMES, fundação pública municipal criada pela Lei n. 278/85, mantenedora do Centro Universitário 

de Mineiros – UNIFIME, inscrita no CNPJ sob o n. 01.465.988/0001-27, com sede na Rua 22, s/n., 

Setor Aeroporto, Mineiros - Goiás, Cep: 75.833-130, 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, inscrita no CPF sob o n. 130.513.421-

49, portadora do RG n. 275823 2ª Via DGPC/GO, legitimada para o cargo pela Resolução 001/2017 

CS de 1º de fevereiro de 2017.   

  

CONTRATADA: ****, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. ****, com sede 

na *** CEP ****, neste ato representada por **, nacionalidade, estado civil, profissão, inscrita no 

CPF sob o N°: **, portadora do RG N°: ** , residente e domiciliado na Rua , setor, cidade - estado, 

CEP **.  

 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 

2.1. O objeto do presente termo contratual consiste no Registro de Preços para futura e eventual 

aquisição de Medicamentos para uso Veterinário, Materiais para Fabricação de Ração; Material 

para Adubação de Pastagem; e Materiais para Limpeza da Ordenha, para atender às necessidades 

da Fazenda Experimental Professor Dr. Luiz Eduardo de Oliveira Salles, Unidade II, da Fundação 

Integrada Municipal de Ensino Superior - FIMES, conforme as especificações descritas no Anexo 

I. 

 

2.2. A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às 

partes, com característica de compromisso para futura contratação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS 
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3.1. São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras: 

I. Assinar a ordem 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 30 (trinta) 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; 

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

no edital do Pregão Presencial nº. 020/2019. 

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

assinatura da presente Ata de Registro de Preços. 
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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 seja 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. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. 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; 
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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 contratada do 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; 

V. Acompanhar e fiscalizar, por meio de um fiscal para 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; 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1. O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 06 (seis) meses, contados da sua 

assinatura. 
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CLÁUSULA SEXTA - DO REGISTRO DOS PREÇOS 

6.1.O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos produtos constantes desta, encontram-se 

discriminados na tabela abaixo: 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

6.2. 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. 

 

6.3. 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. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA -  DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  

 

7.1. O objeto deverá ser entregue de acordo com as especificações e quantidades constantes na ordem 

de fornecimento, na Fazenda Experimental Professor Dr. Luiz Eduardo de Oliveira Sales – 

FELEOS, conhecido como IPAF, situada na BR 364, próximo ao posto 7 milhas, no período de 

07:00 as 11:00h e 13:00 as 17:00h (horário de Brasília), no prazo de 15 (quinze) dias da data do 

recebimento da ordem de fornecimento. 

 

CLÁUSULA OITAVA -  DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

8.1. O valor global da Ata de Registro de Preço Contrato é de R$ -------- (     ). 
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8.2. Todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, os objetos da presente ARP, 

correrão à conta das dotações orçamentárias para o ano de 2019 e 2020: 

 

08001– Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior; 12 – Educação; 364 – Ensino 

Superior; 0430 – Ensino Superior de Graduação; - 8087 Manutenção da Unidade da Fazenda 

Experimental; 339030 - 0189 Material de Consumo. 

 

CLÁUSULA NONA -  DA CONTRATAÇÃO 

 

9.1. 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. 

 

9.2.A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pela FIMES, mediante a 

assinatura de Ordem de Fornecimento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO À CONTRATADA 

 

10.1. A FIMES pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos materias 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. 

 

10.2. O pagamento será efetuado através de boleto, ou crédito em conta bancária, exclusivamente em 

nome da contratada, mediante apresentação do documento fiscal competente, juntamente com os 

documentos pertinentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES DA ATA 
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11.1. As condições da presente ARP somente serão alteradas nos casos previstos no art.65 da Lei 

n°: 8666/1993. 

 

11.2. As partes contratantes mutuamente convencionam que não haverá reajuste no preço, salvo 

no caso de ocorrência de fato superveniente devidamente comprovado (majoração oficial dos 

valores), e somente poderá ocorrer após o vencimento da validade da proposta apresentada 

pela Contratada, mediante requerimento formalizado, protocolado e instruído de documentos 

fiscais que comprovem os preços vigentes antes e depois da majoração. 

 

11.3. 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; 

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 SEGUNDA - DAS SANÇÕES 
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12.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a 

defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades: 

 

I. Advertência; 

II. Multa: 

a) Multa diária por atraso injustificado na entrega dos materiais adquiridos de 

0,4% (zero vírgula quatro por cento) sobre o valor total contratado, até o 5° 

(quinto) dia útil após o fim do prazo de entrega; 

b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado pela 

inexecução total; 

c) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do montante não fornecido, 

no caso de inexecução parcial; 

III. Suspensão temporária de licitar e contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo 

de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas e das demais 

cominações legais; 

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

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a Administração enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

licitante contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 

 

 

12.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do 

inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 

(cinco) dias uteis; 

 

12.3. Além das sanções citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, no que couber, às demais 

sanções previstas na Lei n° 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

 

13.1. Constituem motivo para rescisão do contrato: 

a) O não cumprimento de cláusulas da ARP, especificações ou prazos; 

b) O cumprimento irregular de cláusulas da ARP, especificações e prazos; 

c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 

do fornecimento, nos prazos estipulados; 

d) O atraso injustificado no fornecimento; 

e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, 

a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 

admitidas no edital e no contrato; 

g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 

e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 

desta Lei; 

i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil do contratado; 

j) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato; 

l) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 

contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

m) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 

120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 

ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, 



   FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - 
FIMES  

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES COMISSÃO 

DE PREGÃO  

  

 

60  

  

assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento 

das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

n) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 

decorrentes do fornecimento, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em 

caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao 

contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que 

seja normalizada a situação; 

o) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO E APRECIAÇÃO  

 

14.1. A publicação da presente ARP no Diário Oficial dos Municípios, por extrato, será providenciada 

até o 5° dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, nos termos do Art.61 da Lei n°: 8.666/93, 

correndo as despesas às expensas da CONTRATANTE. 

 

14.2. O presente instrumento será objeto de apreciação pela Controladoria Geral do Município e 

enviado ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás – TCM, em até 03 úteis a 

contar da publicação oficial, com respectivo upload do arquivo correspondente, não se 

responsabilizando a Contratante se aqueles órgãos, por qualquer motivo, denegar-lhe aprovação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

15.1. 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 020/2019 e as propostas apresentadas pelas 

CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das 

propostas.  
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15.2. 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 020/2019, conforme decisão do Pregoeiro da FIMES, lavrada em Ata, e 

homologação feita pela direção geral. 

 

15.3. O acompanhamento desta Ata de Registro de Preços ficará a cargo do servidor ***, matricula n° 

***, como fiscal titular e do servidor ***, matricula n° ***, designado pela Direção Geral da 

FIMES.  

 

15.4. 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. 

 

Mineiros/GO, _________________________________. 

 

______________________________________________ 

Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior. 

 

_____________________________________ 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 
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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. 
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§ 2o  Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1o deste artigo será de até 5% 

(cinco por cento) superior ao melhor preço. 

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 
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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. 

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; 
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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. 
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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. 020/2019, 

de forma resumida e organizada, facilitando a identificação e o registro dos dados referentes a este 

proponente: 

RAZÃO SOCIAL: 

NOME FANTASIA: 

CNPJ: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

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. 
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