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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 

 

 A FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES - 

mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES , pessoa 

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

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

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

Administração e Planejamento, na forma do disposto no processo administrativo n.º 

7746/2014, fará realizar, no dia 27 de agosto de 2014, às 09:00 horas, no auditório da 

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

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

Estadual n.º 5.721, de 27 de fevereiro de 2003, com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 

21 de junho de 1993, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente 

edital. 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

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

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

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

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

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

a modificação não alterar a formulação das propostas. 

 

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

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

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

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

3672- 5137 / 3672-5113 e Fax (64) 3672-5101. 
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1.3 - Caberá à Comissão Geral de Licitação e à 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 objeto do presente pregão é a aquisição de equipamentos e suprimentos de 

informática para a Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior, nos termos 

seguintes do Anexo I, deste Edital. 

 

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

legislações pertinentes. 

 

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

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

primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação 

 

 

3 - DO LOCAL DE ENTREGA 

 

Os equipamentos objeto da presente Licitação deverão ser entregues, no seguinte local: 

FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - F IMES , situada a 

Rua 22 s/nº - Setor Aeroporto, Mineiros - GO, CEP: 75.830-00, no Horário das 07h00min às 

17h00min, de segunda a sexta feira. 

 

3.1. DO PRAZO DE ENTREGA: 
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O prazo de entrega dos equipamentos será de até 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da 

Nota de Empenho em forma integral. 

 

3.2. DO RECEBIMENTO: 

 

3.2.1. Executado o Contrato, o seu objeto será recebido pelo Departamento de Informática da 

Instituição - DEINFO: 

 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a 

especificação, no prazo máximo de até 10 (dez) dias após a sua entrega; 

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente 

aceitação, no prazo máximo de até 20 (vinte) dias após o recebimento provisório. 

 

3.3. GARANTIA: 

 

3.3.1 O objeto do item 01, descrito na tabela do Anexo I, deverá ser novo, de primeira 

qualidade, com certificação de Garantia dos equipamentos de no mínimo 03 (três) anos no 

local contra problemas de hardware, onde os licitantes deverão anexar o referido documento 

no envelope da proposta identificando a que se refere, e deverão apresentar, também, 

prospectos (catálogos, folders, revistas...) originais do fabricante de cada item, em língua 

portuguesa, comprovando os dados técnicos, mínimos, solicitados no edital,  

 

3.3.2 Os objetos dos itens 02 e 03, descritos na tabela do Anexo I, deverão ser novos, de 

primeira qualidade, com certificação de Garantia do fabricante, e deverão apresentar, também, 

prospectos (catálogos, folders, revistas...) originais do fabricante de cada item, em língua 

portuguesa, comprovando os dados técnicos, mínimos, solicitados no edital.  

 

3.3.3 O atendimento para prestação de serviço de assistência técnica corretiva, decorrente da 

garantia, terá um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir do chamado da 
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CONTRATANTE, sem ômus para a FIMES/UNIFIMES, salvo quando o defeito for 

comprovadamente provocado por uso indevido. 

 

3.3.4 Quando a assistência corretiva decorrente da garantia não puder ser prestada no próprio 

local, poderá a CONTRATADA remover os produtos defeituosos e os fazer retornar, às suas 

expensas. A CONTRATADA será considerada, para todos os efeitos, fiel depositária dos 

mesmos durante estes períodos. 

 

3.3.5 Caso o problema não seja resolvido dentro do prazo máximo de 48 horas, a 

CONTRATADA deverá disponibilizar equipamento idêntico, equivalente, ou superior, sem 

quaisquer ônus, num prazo de 10 (dez) dias contados a partir do término do prazo máximo 

para a solução do problema. Os atendimentos deverão ser feitos preferencialmente durante o 

horário comercial, podendo ser fora deste quando acordado entre as partes.  

 

3.3.6 A assistência técnica e o suporte deverão ser efetuados pelo fabricante ou por assistência 

técnica autorizada por ele. A assistência técnica deverá utilizar apenas peças e componentes 

originais salvo nos casos fundamentados por escrito e aceitos pela CONTRATANTE. 

 

 

4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

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

orçamentárias:  

• 08.08.001 - Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - 12 - Educação - 

12.364 - Ensino Superior - 12.364.0430 - Ensino Superior de Graduação - 12.364.0430.8081 - 

Manutenção da Unidade Basica Ciencias Exatas CEC – 449052 - 0107 -  Equipamentos e 

Material Permanente. 

• 08.08.001 - Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - 12 - Educação - 

12.364 - Ensino Superior - 12.364.0430 - Ensino Superior de Graduação - 12.364.0430.8082 - 
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Manutenção da Unidade Basica Ciencias Exatas CSI – 449052 - 0117 -  Equipamentos e 

Material Permanente. 

• 08.08.001 - Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - 12 - Educação - 

12.364 - Ensino Superior - 12.364.0430 - Ensino Superior de Graduação - 12.364.0430.8083 - 

Manutenção da Unidade de Informarica Deinfo – 339030 - 0124 - Material de Consumo. 

 

 

5 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

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

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

Registro Central de Fornecedores do órgão licitante. 

 

5.2 - Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração 

Pública, com as sanções estabelecidas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93. 

 

5.3 - 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 - DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

 

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

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

registro comercial, registrado na junta comercial, do qual se extraia a representatividade da 

empresa, acompanhado da cópia do documento de identidade do representante. 

 

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

reconhecida, acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na alinea "a", 

que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
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6.2 - As empresas participantes deverão apresentar no Credenciamento a Declaração 

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

documento comprovante do Enquadramento como Microempresa - ME ou Empresa de 

Pequeno Porte - EPP, devidamente autenticado; 

 

a) A referida Declaração do presente item (Anexo VI) deve vir assinada pelo sócio gerente, 

pelo contador responsável da empresa, ou pela Junta Comercial respectiva, 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. 3º da Lei Complementar 

123/2006, e que está incursa nos impedimentos tratados no seu § 4º, estando apta a usufruir da 

prerrogativa e dos direitos de preferência de que tratam os arts. 42 e 45 da citada Lei 

Complementar.  

 

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

Pequeno Porte, ou apresentação de documento diferente dos exigidos no item 7.2 deste edital 

implicará na anulação do direito da mesma em usufruir o regime diferenciado garantido pela 

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

comprobatórios estejam junto ao envelope de habilitação.  

 

 

7- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABIL ITAÇÃO E 

DAS PROPOSTAS 

 

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

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

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

 

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

PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2014 



 

     FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR  
                                       CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - FIMES/UNIFIMES 

COMISSÃO DE PREGÃO 
 

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE 

 

II - ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - F IMES 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2014 

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE 

 

7.2 - O licitante deverá entregar, juntamente com os envelopes de proposta de preços e 

habilitação, mas de forma avulsa, sem inseri-la em qualquer dos dois envelopes mencionados 

acima, a declaração (Anexo II) de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos 

termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, a declaração (Anexo VI) Declaração 

de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e o documento comprovante do 

Enquadramento como Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, assinada 

pelo sócio gerente, pelo contador responsável da empresa, ou pela Junta Comercial respectiva. 

 

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

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO serão apresentados na forma estabelecida nos itens 

abaixo. 

 

7.4 - Os documentos do ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS serão apresentados em 

1 (uma) via, conforme modelo fornecido pela administração (Anexo III), em papel timbrado 

e com carimbo, os quais deverão ser preenchidos por processo mecânico pelo licitante e 

devidamente rubricado pelo representante legal. Os preços unitários e totais serão 

apresentados em algarismos e por extenso e cotados em moeda nacional, prevalecendo, em 

caso de discrepância, a indicação por extenso. E na discrepância entre o preço total e unitário, 

será considerado este último. 

 

7.5 - Deverão ser especificado na proposta; condições de pagamento; validade da proposta e o 

prazo de entrega. 

 

7.6 Especificações e características detalhadas dos equipamentos; 
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7.7 Será de responsabilidade da contratada o adequado acondicionamento, transporte e 

descarregamento dos equipamentos até o local indicado no presente edital; 

 

7.8 O valor global da proposta, pelo qual a licitante se propõe a fornecer o bem, expressos 

numericamente e por extenso, com cotações em moeda corrente nacional, incluídas todas as 

despesas que influenciam nos custos, tais como: impostos, seguros, fretes, transporte, tributos, 

taxas, contribuições fiscais e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir direta ou 

indiretamente sobre o valor proposto; 

 

7.9 Razão social, endereço, telefone/Fax, endereço de e-mail, número do CNPJ/MF, Banco, 

agência e número da conta-corrente; 

 

7.10 - Declaração de total conhecimento e concordância com os termos deste Pregão 

(ANEXO V). 

 

7.11 - A cotação de preços englobará todas as especificações técnicas, quantitativos, preço 

unitário e total, e ainda, marca, modelo e referência, se existir e demais informações relativas 

ao material ofertado, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, seguros, 

despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta 

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

considerada.  

 

7.12 - Os documentos exigidos no envelope “B” - Documentação de Habilitação, deverão ser 

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

8.666/93, facultado ao Pregoeiro autenticar as cópias reprográficas à luz dos documentos 

originais. No caso de documentos emitidos por meio eletrônico, o Pregoeiro confirmará o teor 

do documento na rede de comunicação INTERNET; 

 

7.13 - O Pregoeiro poderá pedir, a qualquer tempo, a exibição do original dos documentos. 
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7.14 - O ENVELOPE “B” conterá os documentos especificados no item 09. 

 

 

8- PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

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

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

ou proposta fora do prazo e forma estabelecida neste edital.  

 

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

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

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

Enquadramento como ME e EPP registrado na Junta Comercial;  

 

8.3 As empresas que decidirem pelo envio do envelope sem a participação na fase de lances, 

deverão encaminhar a declaração de que trata o Anexo II em envelope separado da 

documentação e proposta. A não apresentação da declaração em questão acarretará o 

impedimento da empresa de participar do certame. 

 

8.4 A documentação jurídica (contrato social) utilizada no credenciamento será entregue ao 

representante da empresa, podendo ser permitida a sua utilização posterior na fase de 

habilitação. 

 

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

procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

instrumento, desclassificando-se as incompatíveis. 

 

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

autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 
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superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais, de valores distintos e decrescentes, até 

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

o vencedor. Dos lances ofertados não caberá retratação. 

 

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

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

contadas de forma subseqüente àquelas já classificadas. 

 

8.8 Poderá, ainda, não ser utilizada a supra classificação, ficando ao arbítrio do Pregoeiro o 

seu emprego ou não. 

 

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

determinação da ordem de oferta dos lances. Caso duas ou mais propostas apresentem o 

mesmo preço serão consideradas como apenas uma, desde que não sejam as propostas iniciais 

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

itens 8.7 a 8.8, bem como na prevista no item 8.6. 

 

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

licitante, na ordem decrescente dos preços. 

 

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

 

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

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

pela empresa para efeito de ordenação das propostas. 

 

8.13. Caso não haja representante credenciado dentre as empresas convocadas para completar 

o número de licitantes, na forma do subitem 8.7, serão considerados os preços ofertados pelas 

empresas do envelope de proposta, para efeito de classificação final, não havendo qualquer 

hipótese de nova convocação de licitantes remanescentes para oferta de lances verbais. 
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8.14. Somente será efetivada a competição, relativamente à oferta de lances verbais, com as 

empresas devidamente credenciadas, aptas para tal fim. 

 

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

empresas licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 

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

 

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

empresa licitante que oferecer o lance de menor preço, ressalvados os casos dos lances das 

MICROEMPRESAS e/ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, que considerarão empatados 

mesmo que o valor seja superior em até 5% (cinco por cento), tendo como critério de 

desempate a preferência de contratação, conforme § 2º, art. 44 da Lei Complementar nº. 

123/2006.  

 

8.18. Caso a empresa que ofertou o lance final de menor preço seja uma empresa de grande 

porte, será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, conforme item 8.17. 

 

8.19. O empate fictício citado no item anterior será considerado aquela situação em que o 

lance final apresentado pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 

5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço final. 

 

8.20. Para efeito do disposto nos itens 8.18 e 8.19, ocorrendo o empate fictício, a 

microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta 

de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado 

em seu favor o objeto licitado. 
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8.21. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

do item 8.20, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem no citado 

empate fictício, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 

8.22. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 8.17 (cinco por cento - 

5%), será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar uma melhor oferta. 

 

8.23. Na hipótese da não-contratação nos termos disciplinados para o empate fictício, o objeto 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

8.24. A regra do empate fictício ou ficto somente se aplicará quando a melhor oferta não tiver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

8.25. A microempresa ou a 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. 

 

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

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

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

 

8.27. Serão inabilitadas as empresas licitantes que não apresentarem a documentação em 

situação regular, SALVO EXCEÇÕES, conforme estabelecido no capítulo 10 deste Edital, 

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

 

8.28. 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. 
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8.29. Só participarão do chamamento disciplinado no item anterior as empresas classificadas 

dentro dos 10% (dez por cento), excepcionalmente serão convidadas as empresas 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 empresa melhor classificada. 

 

8.30. Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a empresa licitante será 

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

 

8.31. 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 empresas retirá-los 

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

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

da sessão. 

 

8.32. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo 

Pregoeiro, posteriormente sendo esta publicada através do site oficial da Fundação Integrada 

Municipal de Ensino Superior - FIMES. 

 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

 

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

do presente certame: 

 

9.1.1 - Habilitação Jurídica: 

a) - Registro comercial, no caso de empresa individual; 

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

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 
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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. 

e) No caso de micro - empresa ou empresa de pequeno porte apresentar certidão da Junta 

Comercial de seu estado, que comprove o enquadramento empresarial. 

f) Cédula de identidade dos sócios. 

 

9.1.2 - Regularidade Fiscal 

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

b) - Prova de regularidade perante as Fazendas: Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do licitante com a apresentação das seguintes certidões: 

b.1) A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada através da certidão de 

regularidade de tributos e contribuições federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e 

certidão negativa de débitos inscritos na Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria da 

Fazenda Nacional. 

b.2) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual será feita através da apresentação da 

certidão negativa do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços expedida pela 

Secretaria de Estado de Receita (no caso de empresa isenta, certidão para não contribuinte 

do ICMS) e certidão da Dívida Ativa para fins de Licitação expedida pela Procuradoria Geral 

do Estado. 

b.3) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal será feita através da certidão negativa 

de débitos de tributos Municipais.  

c-) Certidão Negativa de Débito perante a Seguridade Social (CND/INSS) e Prova de 

Regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

9.1.3 - Qualificação Técnica 
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a) Declaração da licitante de que tomou conhecimento de todas informações e condições para 

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

entendida pela comissão como concordância com o teor do presente Edital.  

b) Apresentação de no mínimo um (01) Atestado de qualificação Técnica, expedido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que compeove que a licitante forneceu ou está 

fornecendo, de maneira satisfatória e a contento, equipamentos de natureza e vulto compatível 

com o objeto da presente licitação nos últimos 03 (três) anos.  

b.1). Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente; 

b.2) Declaração informando qual empresa prestará a assistência técnica para os produtos 

ofertados, no período da garantia exigida. 

b.3) 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 

 

9.1.4 - Qualificação Econômico-Financeira 

 

9.1.4.1 - Certidões negativas de falências e concordatas expedidas pelos distribuidores da 

sede. Se o licitante não for sediado na Comarca da Capital do Estado de Goiás, as certidões 

deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, 

relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir 

certidões negativas de falências e concordatas. 

 

9.1.4 2- Declaração do licitante (Anexo IV) de que não possui em seu quadro funcional 

nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 

qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz, na forma do 

artigo 7.º inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

 

9.2 - Os documentos relacionados no item 6, 6.1 e 6.2 não precisarão constar no envelope 

de "habilitação', se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste pregão.  
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9.2 - As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-

ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

 

9.3. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 

porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 

 

9.4. 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 (certidões positivas e vencidas). 

 

9.5. Para as microempresas e empresas de pequeno porte, havendo alguma restrição na 

comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo máximo de 02 (dois) dias 

úteis prorrogável por igual período, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que o proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularização da 

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

negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 

 

9.6. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 10.5, implicará 

decadência do direito à contratação, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES previstas na Lei 

8.666/93 e Lei 10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

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

licitação. 

 

Nota: Para melhor definição e análise da documentação apresentada, sugere-se ao licitante 

formular a Carta de apresentação (folha de rosto) contendo índice dos documentos 

apresentados, que deverão preferencialmente ser relacionados e separados na ordem 

estabelecida neste edital. 
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10. DOS RECURSOS 

 

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

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

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

poderes específicos para tal. Os licitantes poderão interpor recurso no prazo de 03 (três) dias 

úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões no 

mesmo prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

 

10.2 - A não apresentação de razões escritas acarretará como conseqüência a análise do 

recurso apenas pela síntese das razões orais. 

 

10.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

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

 

10.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

10.5 - Os recursos serão dirigidos ao Pregoeiro da Fundação Integrada Municipal de Ensino 

Superior - FIMES. Reconsiderando ou não sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o 

Pregoeiro encaminhará o recurso a Senhora Diretora Geral da Fundação Integrada Minicipal 

de Ensino Superior - FIMES, que a ratificará ou não, de forma fundamentada. 

 

10.6 – A Proponente vencedora terá prazo de 48 (quarenta e oito horas) após a sua 

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

recomposição dos preços apresentados na fase de lance. 
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11 – DO REAJUSTE 

 

11.1 O Valor a ser contratado será fixo e irreajustável. 

 

 

12 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

 

12.1 - Local / Prazo de Entrega - Os objetos supracitados deverão ser entregues em até 15 

dias contados da solicitação. O prazo poderá ser prorrogado mediante solicitação do licitante 

vencedor respectivo desde que aceito pela Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior. 

 

12.2 As despesas com carga, descarga, transporte, e aquelas relacionadas ou não neste edital 

necessárias ao fornecimento dos produtos caberão exclusivamente ao(s) licitante(s) 

vencedor(es). 

 

12.3 Em atendimento ao disposto no art. 31 da Lei 8.078, de 11/09/1990, a apresentação do 

material deverá assegurar informações claras, precisas, ostensivas e em lingua portuguesa 

sobre as características, marca, procedência, número do item, qualidade, quantidade, prazo de 

garantia e outros, bem como o(s) risco(s) que apresenta (m) à segurança dos usuários, quando 

for o caso. 

 

12.4 No ato da entrega, caso algum equipamento tenha saído de linha, deverá ser 

entregue aquele que substituiu o antigo modelo, ou seja, equipamento mais atualizado, 

devendo ser formecido comprovante sobre a descontinuidade do produto ou de algum 

componente. 

 

12.5 Os equipamentos entregues deverão vir com todos os dispositivos necessários para o seu 

perfeito funcionamento. 
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12.6. Por ocasião da entrega dos materiais à Fundação Integrada Municipal de Ensino 

Superior - FIMES, será assinado por um representante um Termo de recebimento, onde 

constará que os equipamentos estão sendo entregues em perfeitas condições de uso. Se 

rejeitados, deverão ser substituídos pela Contratada, sem qualquer ônus para a Fundação 

Integrada Municipal de Ensino Superior - FIMES. 

 

12.7. O proponente vencedor, nos termos do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 

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 - CONDIÇÕES 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 agência deverão ser 

informados pelo adjudicatário na proposta (detalhe – Anexo III). 

 

13.2 - O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega efetiva do objeto ora licitado. 

Mediante o encaminhamento ao setor competente, da fatura ou nota-fiscal devidamente 

atestada pela Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior e recebimento do setor 

competente. 

 

13.3 - Caso se faça necessário à reapresentação de qualquer fatura por culpa da 

CONTRATADA, fica suspensa a contagem do prazo de que trata o item 14.2, até a data de 

reapresentação da fatura no Departamento Financeiro / Contabileidade, da Fundação 

Integrada Municipal de Ensino Superior isenta de erros, sendo então prosseguida a contagem. 

 

13.4 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso sofrerão a incidência de 

compensação financeira pelo IPCA-IBGE e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro 
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rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante 

desconto de 0,5% ao mês pro rata die. 

 

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

14.1. Além daquelas determinadas no Termo de Referência, Leis, Decretos, Regulamentos e 

demais dispositivos legais, nas obrigações da futura CONTRATADA , também se incluem os 

dispositivos a seguir: 

 

14.1.1. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, decorrentes de modificações de quantitativos ou projetos ou especificações, até o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado, de acordo com o Art. 

65, da Lei Federal 8.666/93; 

 

14.1.2. Comunicar a CONTRATANTE,  verbalmente no prazo de 12 (doze) horas e, por 

escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos que 

impeçam mesmo temporariamente, de cumprir seus deveres e responsabilidade relativos à 

execução do Instrumento Contratual, total ou parcialmente, por motivo de caso fortuito ou por 

força maior; 

 

14.1.3. Assinar/Retirar o Instrumento Contratual no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 

contados do recebimento da convocação formal; 

 

14.1.4. Substituir a mercadoria, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, após notificação formal, 

que estiverem em desacordo com as especificações deste edital, seus anexos e com a 

respectiva proposta, ou que apresentarem vício de qualidade. 
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14.1.5. Responsabilizar-se pelas despesas referentes ao manuseio, embalagem e transporte do 

objeto desta Licitação, desde a fábrica até o local de entrega previsto neste Instrumento 

Convocatório; 

 

14.1.6. Responsabilizar-se, integralmente, pela entrega dos materiais/bens com as devidas 

garantias inclusas, não podendo repassar nenhum dos itens desta licitação a outra empresa; 

 

14.1.7. Responsabilizar-se, integralmente, por todos os tributos, taxas e contribuições 

(inclusive parafiscais), que direta ou indiretamente incidam ou vierem a incidir a presente 

contratação; 

 

14.1.8. Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuízos decorrentes de paralisação parcial ou 

total na entrega dos equipamentos; 

 

14.1.9. Caso, a qualquer tempo a CONTRATANTE ou a CONTRATADA , sejam 

favorecidas com benefícios fiscais, isenções e/ou reduções tributárias, as vantagens auferidas 

refletirão em uma redução de preço; 

 

14.1.10. Como condição para celebração do Instrumento Contratual, a adjudicatária deverá 

manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação. 

 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

15.1 Além daquelas constantes no Termo de Referência e aquelas determinadas por leis, 

decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, a CONTRATANTE se obrigará: 

 

a) fornecer à CONTRATADA  os dados e os elementos necessários à execução do 

fornecimento; 
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b) efetuar regularmente o pagamento dos materiais fornecidos; 

 

c) supervisionar, fiscalizar e atestar a execução do fornecimento, objeto desta contratação; 

 

d) notificar a CONTRATADA , por escrito, da eventual aplicação de multas previstas no 

Instrumento Contratual. 

 

 

16- DAS PENALIDADES 

 

16.1 - Os licitantes, adjudicatários ou contratados inadimplentes estarão sujeitos às 

penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e no art. 7º, da Lei n.º 

10.520/2002, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

16.2 - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações sujeitará o contratado à multa de 

mora de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo, sobre o valor da nota de 

empenho, ou do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil e sem prejuízo da 

possibilidade de rescisão unilateral do contrato pela Administração e da aplicação das sanções 

previstas neste edital e na legislação inicialmente citada. No caso de inexecução total ou 

parcial do contrato a Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior, garantida a prévia 

defesa, aplicar multa de até 2%(dois por cento) do valor total do contrato. 

 

 

17 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

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

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

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente 

na proposta. 

 



 

     FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR  
                                       CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - FIMES/UNIFIMES 

COMISSÃO DE PREGÃO 
 

17.2 - A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, 

de ofício ou por provocação de terceiro, sem que caiba aos licitantes qualquer direito à 

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

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

 

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

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

 

17.4 - Acompanham este edital os seguintes anexos: Anexo I –  Objeto; 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; Anexo V - Declaração de Aceitação do Edital; Anexo VI – declaração de 

Enquadramento de Microempresa, Anevo VII - Minuta Contratual; Anexo VIII – Lei 

Complementar nº 123/2006. 

 

17.5 - 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. 

 

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

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

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

 

17.7 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 

17.8 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com auxílio da Comissão 

Permanente de Licitação, à luz da legislação vigente. 
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17.9 - 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, 13 de agosto de 2014. 

 

 

 

 

 

Liomar Alves dos Santos 

Pregoeiro 
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ANEXO I 
 
 
TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1 – Interessado: Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior 

 

2. DO OBJETO 
A presente licitação tem por objeto selecionar a melhor proposta para aquisição de Materiais 

e Supeimentos de Informática, do tipo menor preço por item, de acordo com as 

especificações constantes no presente anexo 

 
2.1 – Equipamentos  
 

Item Un Quant Descrição Marca V. Unitário V. Total 

01 Un 40 • Desktop 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Desempenho e Processador 

� O processador deverá possuir no 

mínimo 4 núcleos; 

� O processador devera possuir no 

mínimo 6MB de Cache; 

� A velocidade do clock do processador 

deverá ser de 3.2 GHz no mínimo. 

� Não serão admitidas configurações e 

ajuste que impliquem no 

funcionamento do equipamento fora 

das condições normais recomendadas 

pelo fabricante do equipamento ou dos 
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componentes, tais como, alterações de 

clock, características de disco ou de 

memória; 

� Deve ser utilizada a configuração 

padrão de fábrica de BIOS, sendo 

permitida apenas alteração na parte de 

utilização de memória de vídeo, para 

memória de vídeo exigida no edital ou 

superior; 

� O processador deverá possuir 

controladores de memória e gráficos 

integrado; 

� Tecnologia que permita que os núcleos 

aumentem sua própria frequência de 

operação durante os picos de demanda 

se estiver trabalhando abaixo dos 

limites nominais de temperatura, 

corrente e desempenho. 

� O processador deverá suportar 

Virtualização de I/O; 

� O processador deverá possuir suporte a 

Criptografia AES New Instructions; 

� Deverá ser apresentado o relatório 

gerado pelo software Sysmark 2007 

ou superior para comprovação do 

índice solicitado; 

 

PlacaMãe 

1. Deve ser de fabricação própria e 
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exclusiva para o modelo ofertado. Não 

serão aceitas soluções em regime de 

OEM ou personalizações; 

2. Devepossuir 1 slot PCI, 1 slot PCI-

Express x 1 e 2 slots PCI-Express x16; 

3. Deve possuir no mínimo 8 portas USB, 

sendo 2 frontais e 6 traseiras. Pelo 

menos 6 dessas portas deverão ser 

USB 3.0. Não serão aceitos hubs, 

placas ou adaptadores; 

4. Chip de segurança TPM versão 1.2 

integrado para criptografia; 

 

 

BIOS 

1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do 

equipamento ofertado; 

2. Deve ter suporte a Português ou Inglês; 

3. Possibilidade de habilitar/desabilitar 

portas USB individualmente; 

4. Possuir senhas de Setup para Power On, 

Administrador e Disco rígido; 

5. Deverá possuir campo com número de 

série do equipamento; 

6. Deverá possuir campo editável, com 

recurso para registro do número do 

patrimônio do equipamento; 

 

Memória 
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1. Padrão DDR3 PC3-12800 (1600Mhz); 

2. No mínimo 4 slots de memória 

permitindo a expansão para até 32GB; 

3. Deve suportar tecnologia dual-channel; 

4. 16GB de memória instalada; 

 

Armazenamento 

1. Controladora de discos integrada a 

placa-mãe, padrão SATA-3 com taxa 

mínima de transferência de 6.0 GB/s, 

com suporte a RAID 0 e 1; 

2. Uma unidade de disco rígido instalada, 

interna, de no mínimo 500GB; 

3. Unidade DVD-RW; 

 

Placa de Video 

1. Controladora de vídeo integrada à placa 

mãe; 

2. Capacidade de alocar até 1,7GB da 

memória principal para vídeo; 

3. No mínimo uma saída VGA e duas 

saídas Display Port integradas à placa 

mãe, não sendo aceito o uso de 

adaptadores; 

 

Interface de Rede 

1. Conector RJ-45 

2. Taxa de transmissão de 10/100/1000; 

3. Possuir tecnologia WOL (Wake on Lan) 
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e I-AMT 8.0, permitindo ligar a CPU 

remotamente através do adaptador de 

rede; 

4. Possuir tecnologia PXE, para realizar 

instalação remota através de rede; 

5. Barramento do sistema para 

comunicação tipo PCI-Express; 

 

Audio 

1. Controladora de áudio de alta-definição 

integrada cm suporte a 5.1 canais; 

2. Alto-falante de alta precisão integrado 

ao gabinete. Não serão aceitas caixas 

de som externas; 

3. Deve possuir entrada para microfone e 

saída para fones de ouvido na parte 

frontal do equipamento; 

 

Fonte 

1. Fonte de alimentação interna com 

chaveamento automático de tensão, 

com capacidade para suportar a 

configuração máxima do 

equipamento; 

2. Potência máxima de 240W com 

eficiência energética de 85% no 

mínimo. Essa comprovação deverá ser 

feita apresentando documento retirado 

do site 
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http://www.plugloadsolutions.com/80

PlusPowerSupplies.aspx, sendo que a 

fonte deverá estar cadastrada em nome 

do fabricante do equipamento 

ofertado; 

 

Mouse 

1. Deverá ser fornecido 1 (um) mouse por 

equipamento; 

2. Mouse do tipoóptico; 

3. Resolução de no mínimo 1000 dpi; 

4. O tipo de conexão deverá ser USB, não 

sendo aceito o uso de adaptadores; 

5. Possuir 2 botões para seleção (click) e 

um botão de rolagem “scroll”; 

6. Mouse do mesmo fabricante da CPU, 

não sendo aceito em regime de OEM; 

 

Teclado 

1. Tecladopadrão ABNT-2. 

2. Conector tipo USB, não sendo aceito o 

uso de adaptadores; 

3. Teclado do mesmo fabricante da CPU, 

não sendo aceito em regime de OEM. 

 

Gabinete 

1. Padrão SmallFormFactor (SFF) que 

permita a utilização na posição 

horizontal e vertical sem comprometer 
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os componentes internos e o 

funcionamento do computador com 

volume máximo de 13.000 cm3. 

2. Possuir no mínimo: 1 (uma) baia 3,5” 

interno e 1 (uma) baia 5,25” externo. 

3. Possuirbotãoliga/desliga 

4. O gabinete deverá ter características 

“tool less”, isso é, não há necessidade 

de uso de ferramentas para: abertura 

do gabinete, remoção de disco rígido, 

unidade óptica, placas PCI/PCI 

Express e módulos de memória. 

5. O microcomputador deverá ter sido 

projetado para manter-se dentro da 

faixa de temperatura adequada ao uso 

sem necessidade de entrada/saída de ar 

nas faces superior, laterais e inferior, 

podendo usar para a referida 

finalidade, apenas a face frontal e/ou 

traseira. 

6. Deverá possuir local apropriado, já 

desenvolvido no projeto do produto, 

para colocação de lacres ou cadeados 

mecânicos ou eletrônicos, não sendo 

aceito adaptações, usinagens em geral, 

furações, emprego de adesivos, fitas 

adesivas ou quaisquer outros 

procedimentos ou emprego de 

materiais inadequados ou que visem 
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adaptar forçadamente o equipamento 

ou suas partes para atingir esta 

funcionalidade. 

7. Devepossuir base antiderrapante; 

 

Monitor  

1. Monitor LCD de 18,5”, retroiluminado 

por LEDs; 

2. Resolução minima de  1366X768; 

3. Brilho de 250 nits; 

4. Razão de contraste de 1000:1; 

5. Taxa de resposta de 5ms; 

6. Pixel Pitch de 0,3mm; 

7. Conectores VGA e DVI não sendo 

aceito o uso de adaptadores; 

8. Cabos VGA e DVI, não sendo aceito o 

uso de adaptadores; 

9. Monitor do mesmo fabricante do 

equipamento ofertado, não sendo 

aceitos soluções em regime de OEM 

ou monitores de livre comercialização 

no mercado; 

 

Sistema Operacional 

1. O equipamento deverá ser entregue com 

o sistema operacional MS Windows 7 

Pro ou superior, pré-instalado; 

2. O sistema operacional deve vir 

acompanhado de licença de uso 
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original; 

 

Softwares 

1. Os softwares deverão ser de uso 

exclusivo do fabricante do 

equipamento. Deverão ser 

apresentados catálogos ou impressões 

de sites da internet que comprovem as 

funcionalidades desses softwares. 

2. O licitante deverá fornecer pré-instalado 

ou disponibilizar na Internet ou em 

CD-ROM software e recursos de 

segurança com modulo TPM, possuir 

solução de gerenciamento de senhas, 

possibilitando armazenar com 

segurança todas as senhas dos 

usuários, permitindo acesso seguro e 

rápido aos aplicativos e informações 

protegidas integradas ao TPM;  

3. O licitante deverá fornecer pré-instalado 

ou disponibilizar na Internet ou em 

CD-ROM um software de migração 

para os equipamentos ofertados; 

4. O licitante deverá fornecer pré-instalado 

ou disponibilizar na Internet ou em 

CD-ROM um software de backup e 

recuperação para os equipamentos 

ofertados,  

5. O licitante deverá fornecer pré-instalado 
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ou disponibilizar na Internet ou em 

CD-ROM software que permite a 

verificação e instalação das últimas 

atualizações de todas as ferramentas e 

drivers disponíveis pelo fabricante; 

6. O licitante deverá fornecer pré-instalado 

ou disponibilizar na Internet ou em 

CD-ROMque possibilite apagar de 

forma definitiva e irrecuperável todos 

os dados armazenados no disco rígido, 

permitindo o descarte seguro de seus 

equipamentos. 

7. O licitante deverá fornecer pré-instalado 

ou disponibilizar na Internet ou em 

CD-ROM software que gerencie as 

conexões de rede existentes para os 

equipamentos ofertados. 

8. O licitante deverá fornecer pré-instalado 

ou disponibilizar na Internet ou em 

CD-ROM software que gerencie o 

consumo de energia do equipamento, 

permitindo balancear o consumo de 

acordo com definições estabelecidas 

pelo usuário. 

9. O licitante deverá fornecer pré-instalado 

ou disponibilizar na Internet ou em 

CD-ROM software que permite aos 

usuários identificar o status da saúde 

do equipamento, conexões de rede e 
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segurança do equipamento. Deverá ser 

capaz de realizar testes no hardware 

do equipamento para verificar se estão 

em condição normal de 

funcionamento. 

 

Gerenciamento 

1. A Placa mãe deve permitir o 

gerenciamento remoto, como acesso a 

BIOS, permitir iniciar o 

microcomputador a partir de uma 

imagem (.ISO) em um 

compartilhamento de rede ou CD ou 

disquete no console de administração, 

mesmo com o equipamento desligado; 

2. Permitir ligar e desligar o micro 

remotamente, com controle de acesso, 

em horários programados, 

independente do estado do sistema 

operacional; 

3. A máquina deverá ter a capacidade de 

ser gerenciada mesmo quando estiver 

fora da rede corporativa, conectada na 

internet e usando NAT. As 

configurações das funcionalidades de 

gerenciamento presentes na placa-mãe 

deverão ser feitas sem a necessidade 

de intervenção presencial à máquina, 

mesmo com o sistema operacional 
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inoperante. 

4. O gerenciamento baseado em 

hardware deve funcionar em redes 

seguras (Microsoft NAP ou Cisco 

NAC).  

5. Permitir acesso remoto via hardware, 

através de conexão TCP/IP, à interface 

gráfica do microcomputador (KVM 

over IP), com controle total de teclado, 

monitor e mouse, independente do 

estado, tipo e versão do sistema 

operacional instalado no 

microcomputador ofertado, com 

controle remoto total da BIOs e 

visualização das telas de POST e telas 

gráficas do sistema operacional;  

6. Permitir instalação de sistemas 

operacionais remotamente, com acesso 

remoto ao teclado e mouse além da 

visualização remota gráfica das telas 

de instalação.  

 

Certificações e Relatórios 

1. O fabricante do microcomputador e do 

monitor deve possuir Certificado ISO 

9001 de qualidade. 

2. O fabricante do microcomputador e do 

monitor deve fazer parte do consórcio 

DMTF nas categorias BoardMember 
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ou Leadership. 

3. O microcomputador e o monitor 

deverão possuir certificado de 

conformidadecontra incidentes 

elétricos e combustão dos materiais 

elétricos, (norma 

IEC60950/EN60950)comprovado 

através de certificado emitido por 

entidade competente. 

4. O microcomputador e o monitor 

deverão possuir certificado quanto à 

imunidade eletromagnética (norma 

CISPR24 / EN55024) comprovado 

através de certificado emitido por 

entidade competente. 

5. O microcomputador e o monitor 

deverão possuir certificado quanto à 

emissão de radiação radiada e 

conduzida (norma CISPR22 / 

EN55022) comprovado através de 

certificado emitido por entidade 

competente. 

6. O microcomputador e o monitor 

deverão possuir certificação EPEAT 

na categoria Gold. 

7. O microcomputador e o monitor 

deverão possuir certificação Energy 

Star. 

8. O microcomputador deverá possuir 
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certificado ISO 7779 e ISO 9296 

quanto a emissão de ruídos; 

9. O microcomputador deverá ser 

compatível com o Sistema 

Operacional Windows solicitado, 

comprovado através de certificado de 

compatibilidade emitido pelo 

desenvolvedor do Sistema 

Operacional; 

10. O microcomputador deverá ser 

compatível com o Sistema 

Operacional Linux, podendo ser Suse 

ou RedHat, comprovado através de 

certificado de compatibilidade emitido 

pelo desenvolvedor do Sistema 

Operacional; 

11. O monitor deverá possuir certificação 

TCO 6.0. 

12. O monitor deverá possuir certificação 

ISO 9241-307. 

 

Garantia e SuporteTécnico 

1. O microcomputador e o monitor 

propostos deverão possuir garantia de 

3 anos de fábrica para reposição de 

peças, mão de obra e atendimento no 

local; 

2. A empresa fabricante do equipamento 

deverá prover assistência técnica em 
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todo território brasileiro. 

3. A empresa fabricante do equipamento 

deverá dispor de um número 

telefônico para suporte técnico e 

abertura de chamados técnicos; 

4. Todos os drivers para os sistemas 

operacionais suportados devem estar 

disponíveis para download na web-site 

do fabricante do equipamento; 

Outros itens 

1. Deverão ser fornecidos todos os drivers 

dos componentes necessários para a 

instalação e configuração do(s) 

equipamento(s) cotado(s). 

2. O microcomputador e o monitor 

deverão atenderrigorosamente a todas 

as especificaçõestécnicas obrigatórias 

exigidas. 

3. Todos os opcionais devem ser do 

mesmo fabricante ou homologados por 

ele. 

4. A administração poderá solicitar 

amostra do equipamento vencedor 

para testes e homologação. 

• A licitante, quando não for o fabricante dos 

equipamentos, deverá apresentar declaração 

do fabricante na proposta comercial, para 

esta licitação, de que é revenda autorizada, 

está apta a comercializar os produtos 
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ofertados em sua proposta comercial e que 

concorda com os termos de garantia para o 

edital específico e os equipamentos 

propostos possuem assistência técnica 

credenciada pelo fabricante na região do 

órgão. 

02 Un 40 • Estabilizador 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Características de entrada 

 

Tensão nominal 

- Bivolt automático (115/127/220) 

Variação máxima de tensão para regulação 

de +- 6% 

- 90 A 148 (rede 115/127v~) 

- 172 a 260 (rede 220V~) 

Máxima tensão permitida [V~]  

- 150/270 

Fusível de entrada  

- 8A / 250V~ (rede 115/127V~) 

 - 5A / 250V~ (rede 220V~)  

Tipo do fusível  

- Ação retardada 

Plugue do cabo de força  

-  Padrão NBR 14136 

Características de Saída 

Potência máxima  
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- 430VA 

- 430W 

Tensão nominal [V~]  

- 115 

Rendimento com carga nominal 

  -  >91% 

Garantia 

• - 1 Ano 

03 Un 30 • Mouse 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

• Sensor: óptico 
• Resolução: 1000 DPI 
• 3 Botões 
• Consumo: 15 mA  
• Comprimento do cabo: 1,25 m (Mínimo) 
• Conexão PS/2 
• Garantia: 1 Ano 

   

 
TOTAL 
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ANEXO II  
 
 

DECLARAÇÃO  
 
 
 
 A signatária __________________________________________________________, 
inscrita no CNPJ/MF sob o número _______________________________, estabelecida à 
Rua __________________________________, pela presente. DECLARA para todos os fins 
de lei e direitos que encontra-se em condições plena de dar cumprimento aos requisitos de 
habilitação, nos termos do art. 4º. VII, da Lei 10.520 de 17/07/2002. 
 
 
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 010/2014 - PROCESSO Nº _____________. 

Razão Social da PROPONENTE:  

Endereço: 

CEP: Fone: Fax: 

E-mail: CNPJ: Inscrição Estadual: 

 

OBJETO: aquisição de                  , conforme especificações contidas no ANEXO I. 

 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO  P.UNIT. P.TOTAL 

      

      

  

 

 

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

Municipal de ensino Superior - FIMES, no exercício de 2014, 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. 

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

de sua apresentação. 

 

 Declaramos, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos deste 

Pregão e que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no ANEXO 

I. 
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 Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos 

incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros 

tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro. 

LOCAL DATA: 

Nome do REPRESENTANTE 

RG CPF: 

Assinatura do REPRESENTANTE: 
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ANEXO IV  
  

DECLARAÇÃO  

 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

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

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

 

                                       Mineiros, ______de____________ de____________ . 

 

 

_____________________________________________ 

  Carimbo e Assinatura 

 

 

OBS: DEVERÁ SER COLOCADA NO ENVELOPE B 

 

PAPEL TIMBRADO 
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ANEXO V 

 

 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL 

 

 

 

 

 

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

_______________________________ Bairro ____________________, Cidade 

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

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

alterações, e lei 10.520/2002  

 

 

 

 

_____________,____,____________ 2014 

 

 

 

 

_________________ 

Representante legal  

Função 
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OBS: DEVERÁ SER COLOCADA NO ENVELOPE A 
 
ANEXO VI 
 
 
DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO P ORTE 
 
 
DECLARO , sob as penas da Lei, sem prejuizo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que a empresa (denominação da pessoa jurídica) CNPJ nº (.....) é 
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na 
Lei complementar 123 de 14 de dezembro 2006, cujos termos declaro conhecer na 
íntegra, não havendo sobre os impedimentos expressos no art. 3º, § 4º, do referido 
estatuto, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência previsto nos arts. 42 e 
45, no presente certame licitatório da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - 
FIMES. 
 
 
 
Localidade, _________ de ________ de 2014. 
Assinatura do declarante 
RG nº: 
 
  
(OBS.: Esta declaração deve vir fora dos envelopes e será apresentada no momento 
do credenciamento; deve vir assinada pelo sócio gerente, ou pelo contador 
responsável, ou pela Junta Comenrcial respectiva.) 
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ANEXO VII 
 
MINUTA CONTRATUAL 
 
 

CCOONNTTRRAATTOO  NNºº  ______//22001144,,  CCEELL EEBBRRAADDOO  
EENNTTRREE  AA  FFUUNNDDAAÇÇÃÃOO  II NNTTEEGGRRAADDAA  
MM UUNNII CCII PPAALL   DDEE  EENNSSII NNOO  SSUUPPEERRII OORR  EE  AA  
EEMM PPRREESSAA  ____________________________________________________,,  
PPAARRAA  AAQQUUII SSII ÇÇÃÃOO  DDEE  EEQQUUII PPAAMM EENNTTOOSS  EE  
SSUUPPRRII MM EENNTTOOSS  DDEE  II NNFFOORRMM ÁÁTTII CCAA.. 

 
 
 
DAS PARTES: 

 

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR 

– FIMES – pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.465.988/0001-27, 

com sede nesta cidade,  na Rua 22, s/nº, Setor Aeroporto, neste ato representada por sua 

Diretora Geral, Professora Ita de Fátima Dias Assis, brasileira, divorciada, professora, inscrita 

no CPF sob o nº 130.513.421-49, com domicílio profissional no endereço retro citado.  

 

CONTRATADA :  ________________________________________, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. ___________________________, com sede na 

__________________________,representada por ____________________________ 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

01.01 – A presente adjudicação decorre da Licitação na Modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL n° 010/2014, tipo menor preço por item, realizada em  

__________________, na forma da Lei n°. 8.666 de 02/06/93, bem como da Lei nº 10.520 de 

17/07/2002, e homologada pela Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior, conforme 

o Parecer jurídico nº __________, datado em ______________, tudo constante do processo 

n° 7746/2014, que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o, no que for 

omisso.   
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01.02 – Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão 

Presencial nº 010/2014, com seus Anexos, e a Proposta da Contratada. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

Constitui objeto deste CONTRATO O FORNECIMENTO DE BENS , a fim de 

atender as necessidades da CONTRATANTE , relacionados no Anexo I – Termo de 

Referência, nos termos e condições do Edital e seus Anexos, que passam a integrar este 

Instrumento como se nele transcritos estivessem: 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS BENS 

 

1. Os bens deverão ser entregues no local indicado no Item 3 do Edital. 

 

2. Entende-se como entrega dos bens a colocação no local indicado no Item 3 do 

Edital. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE  se obriga 

a: 

 

l. efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento; 

 

2. permitir livre acesso dos técnicos da CONTRATADA  aos locais onde 

estiveram instalados os bens, observadas as normas de segurança pertinentes; 

 

3. realizar rigorosa conferência das características dos bens entregues, pela 

Comissão de Recebimento designada, somente atestando os documentos da despesa quando 

comprovada a entrega total, fiel e correta dos bens ou de parte da entrega a que se referirem. 
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CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

                    Constituem obrigações da CONTRATADA , além de outras previstas neste 

Contrato e na legislação pertinente, as seguintes:   

 

1. Fornecer equipamentos, conforme o item 2.1, do Termo de Referência.                                

2. Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE, para o fiel desempenho das 

atividades específicas; 

3. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE.  

4. Oferecer solidariamente com o fabricante GARANTIA dos equipamentos por no 

mínimo 01 (um) ano, devendo ser especificado na proposta. 

5. Oferecer assistência técnica credenciada para manutenção dos equipamentos na cidade     

de Mineiros – GO. Comprovada através de certificado de concessão ou outorgado do 

fabricante, com tempo de resposta de 24h, com reposição imediata (temporária) de 

equipamento durante manutenção; 

6. Suporte técnico 

7. Suporte técnico de hardware, serviço via telefone ou email (internet); 

8. Suporte por toda a rede de revendedores e provedores de serviço da marca do 

equipamento; 

9. Deve acompanhar proposta técnica com a configuração, que o licitante se propõe a 

entregar e apresentar prospectos em português. 

10. O Empenho sendo entregue pela Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior 

via FAX para a empresa, esta retornará o FAX no qual deverá ficar registrado o telefone 

utilizado, nome da empresa, e do funcionário que efetuou o recebimento.  

11. Os pedidos de prorrogação de prazo deverão ser solicitados com pelo menos dois dias 

antes do vencimento do prazo de entrega, ou seja, com tempo hábil para a sua análise e 

deliberação; 

12. Só serão aceitos pedidos de prorrogação devidamente documentados, relatando os 

motivos para o mesmo anexando ao pedido, documento da indústria comprovando a 
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necessidade de tal pedido; 

13. Qualquer solicitação feita ao órgão, referente à licitação, deverá ser encaminhada à 

FIMES/UNIFIMES, isso inclui os pedidos de prorrogação de prazo e troca de marca de 

produtos. 

14. Arcar com todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou 

venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos vendidos, bem como eventual 

custo adicional de frete na entrega, transporte e descarregamento, montagem e instalação;  

15. Trocar e substituir, sem custos adicionais e após comunicação, todo e qualquer 

material que se revelar defeituoso ou em desacordo com este termo ou Edital, estiver com 

prazo de validade vencida durante a entrega dos mesmos;  

16. Não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem 

subcontratar, quaisquer das prestações a que está obrigada por força do estabelecido, deste 

termo ou edital e seus Anexos, sem prévio assentimento por escrito da FIMES/UNIFIMES – 

GO ou do ordenador de despesas;  

17. Emitir a nota fiscal com o CNPJ constante da Nota de Empenho;  

18. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da Administração, 

inerentes ao objeto da contratação;  

19. Lançar na Nota Fiscal às especificações do produto adquirido de modo idêntico aquele 

apresentado no termo de referência e no edital;  

20. A contratada deverá entregar os produtos no máximo 15 (quinze) dias corridos, a 

contar do recebimento da Nota de Empenho, de forma integral. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

O valor do presente Contrato é de R$ ___ (___) de acordo com os valores 

especificados na Proposta de preços e Planilhas de Preços. Os preços contratuais não serão 

reajustados. 

 

• Todas as despesas decorrentes do fornecimento dos bens, objeto do presente Contrato, 

correrão à conta dos recursos consignados na Fonte de Recurso:  
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• 08.08.001 - Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - 12 - Educação - 

12.364 - Ensino Superior - 12.364.0430 - Ensino Superior de Graduação - 12.364.0430.8081 - 

Manutenção da Unidade Basica Ciencias Exatas CEC – 449052 - 0107 -  Equipamentos e 

Material Permanente. 

• 08.08.001 - Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - 12 - Educação - 

12.364 - Ensino Superior - 12.364.0430 - Ensino Superior de Graduação - 12.364.0430.8082 - 

Manutenção da Unidade Basica Ciencias Exatas CSI – 449052 - 0117 -  Equipamentos e 

Material Permanente. 

• 08.08.001 - Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - 12 - Educação - 

12.364 - Ensino Superior - 12.364.0430 - Ensino Superior de Graduação - 12.364.0430.8083 - 

Manutenção da Unidade de Informarica Deinfo – 339030 - 0124 - Material de Consumo. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

 

O pagamento será feito no prazo de até 30 (trinta) dias, a partir da data de 

entrega do material, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura contendo a descrição dos 

bens, quantidades, documentos de embarque, quando for o caso, preços unitários e o valor 

total, nota de entrega atestada e comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se houver, 

e dos encargos sociais. 

 

SUBCLÁUSULA ÚNICA -  Na hipótese de atraso no pagamento das notas fiscais/faturas, os 

seus valores serão corrigidos monetariamente, a partir da data de inicio do inadimplemento 

até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variação “pro rata tempore” do INPC/FGV 

ou outro índice que venha a substituí-lo oficialmente e, ainda, acrescido de multa de 1% (um 

por cento) e juros de 0,033% (zero virgula trinta e três por cento) ao dia, sobre o valor 

atualizado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 
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O prazo de vigência do Contrato, por acasião da licitação terá validade durante o 

período de garantia de todos os produtos adquiridos. Iniciando-se a partir da assinatura deste e 

tendo seu término previsto para o término do maior período de garantia dos produtos 

adquiridos, podendo este ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado, se assim for da vontade 

das partes, na conformidade do estabelecido na Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

Na execução do Contrato serão observados os seguintes prazos: 

 

O prazo de entrega do objeto contratual é de no máximo 15 (quinze) dias úteis, a 

partir do recebimento da Nota de Empenho. 

 

1.1. O prazo a que se refere o item 1 desta Cláusula, embora contados da data do 

recebimento da Nota de Empenho, quando se tratar de bens adquiridos no mercado externo, 

exclui o tempo necessário à liberação dos bens no porto e/ou aeroporto de destino.  

 

O prazo de emissão do Termo de Recebimento Provisório é de 10 (dez) dias 

corridos, contados a partir da entrega dos bens no local especificado, após verificar o 

atendimento das condições contratuais. 

 

O prazo de emissão do Termo de Recebimento Definitivo é de 20 (vinte) dias 

corridos, contados a partir da entrega dos bens no local especificado, após a realização de 

inspeção, comprovando a adequação dos bens aos termos contratuais e desde que não haja 

pendência a solucionar. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

   

1. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei nº 8.666/93, pela 

inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla 

defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento 

contratual. 
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2. Se a adjudicatária recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou 

se não apresentar situação regular na ocasião dos recebimentos, garantida a prévia e ampla 

defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado. 

 

3. A multa, eventualmente imposta à Contratada, será automaticamente descontada da 

fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a 

contratada não tenha nenhum valor a receber do Estado, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 

(cinco) dia úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse 

prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente 

par que seja inscrita na divida ativa, podendo, ainda a Administração proceder a cobrança 

judicial da multa. 

 

5. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da 

reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à 

Administração. 

 

6. A CONTRATANTE  poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA  

as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida: 

 

a) Advertência quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso 

de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato, ou ainda, no 

caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao fornecimento dos materiais, 

desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

b) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, pelo prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja 

promovida a sua reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade, que será 
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concedida sempre que o CONTRATADO  ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA  – O valor correspondente a qualquer multa aplicada à 

CONTRATADA , respeitando o principio do contraditório e o princípio da ampla defesa, 

deverá ser depositado em até 10 (dez) dias corridos, após o recebimento da notificação, na 

conta bancária da CONTRATANTE nº. ____, do Banco ____, Agência nº. _____, em favor 

do _________________________________________________________________, ficando 

à CONTRATADA obrigada a comprovar o recolhimento, mediante a apresentação da cópia do 

recibo do depósito efetuado. 

 

SUBCLÁUSULA  SEGUNDA – Decorrido o prazo de 10 (dez) dias corridos, para 

recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de mora por mês/fração, 

inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com 

atraso em até 60 (sessenta) dias corridos, após a data da notificação, e, após este prazo, o 

débito poderá ser cobrado judicialmente. 

 

SUBCLÁUSULA  TERCEIRA  – No caso da CONTRATADA  ser credora de valor 

suficiente, a CONTRATANTE  poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do 

crédito. 

 

SUBCLÁUSULA  QUARTA  – Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos 

eventualmente devidos, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, podendo ser esta 

cobrada judicialmente. 

 

SUBCLÁUSULA  QUINTA  – As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não 

eximirá a CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de 

perdas e danos junto a CONTRATANTE , decorrentes das infrações cometidas. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
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O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato, 

assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e 

Condições, dará direito à CONTRATANTE  de rescindi-lo mediante notificação expressa, 

sem que caiba à CONTRATADA  qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor 

correspondente ao fornecimento realizado, desde que estejam de acordo com as prescrições 

ora pactuadas, assegurada a defesa prévia. 

 

SUBCLÁUSULA ÚNICA  - Este Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos: 

a) decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA ; 

b) alteração do Contrato Social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

CONTRATADA , que, a juízo da CONTRATANTE , prejudique a execução deste pacto; 

c) transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e expressa 

autorização da CONTRATANTE ; 

d) cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas; 

e) no interesse da CONTRATANTE , mediante comunicação com antecedência de 05 (cinco) 

dias corridos, com o pagamento dos bens adquiridos até a data comunicada no aviso de 

rescisão; 

f) no caso de descumprimento da legislação sobre trabalho de menores, nos termos do 

disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 

 

A publicação do presente Contrato no Diário Oficial dos Municípios, por extrato, 

será providenciada até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer 

no prazo de 20 (vinte) dias corridos, daquela data, correndo as despesas às expensas da 

CONTRATANTE . 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  
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A CONTRATADA  deverá observar os mais altos padrões éticos durante a 

execução do Contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

 

                   Fica eleito o foro da comarca de Mineiros, Estado de Goiás, para dirimir dúvidas 

acaso surgidas em decorrência da execução do presente instrumento. 

 

 

E, por estarem acordes, assinam este instrumento os representantes das partes, o Responsável 

técnico da CONTRATADA e as testemunhas em 3 (três) vias de igual teor e forma. 

 

Mineiros/GO, _________________________________. 

 

___________________________________                   _______________________________ 

                    CONTRATANTE                                                        CONTRATADA 

Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior.                        

 

TESTEMUNHAS: 

1ª___________________________                              2º ____________________________________ 

   CPF:                                                                                 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 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
§ 2º A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste artigo, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação.  
Art. 44.  Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.  
§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada. 
§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1o deste artigo será de 
até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.  
Art. 45.  Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, 
proceder-se-á da seguinte forma: 
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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.  
Parágrafo único.  A cédula de crédito microempresarial é título de crédito regido, 
subsidiariamente, pela legislação prevista para as cédulas de crédito comercial, tendo como 
lastro o empenho do poder público, cabendo ao Poder Executivo sua regulamentação no prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias a contar da publicação desta Lei Complementar. 
Art. 47.  Nas contratações públicas da União, dos Estados e dos Municípios, poderá ser 
concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 
pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito 
municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação 
tecnológica, desde que previsto e regulamentado na legislação do respectivo ente. 
Art. 48.  Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração 
pública poderá realizar processo licitatório: 
I – destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte 
nas contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 
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II – em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa ou de empresa de 
pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser subcontratado não exceda a 
30% (trinta por cento) do total licitado; 
III – em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a 
contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, em certames para a aquisição de 
bens e serviços de natureza divisível. 
§ 1º O valor licitado por meio do disposto neste artigo não poderá exceder a 25% (vinte e 
cinco por cento) do total licitado em cada ano civil. 
§ 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. 
Art. 49.  Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: 
I – os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas 
de pequeno porte não forem expressamente previstos no instrumento convocatório; 
II – não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de 
cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;  
III – o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 
porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou 
complexo do objeto a ser contratado;  
IV – a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993. 
 
 


