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EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2016 

 

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

processo administrativo nº 1400/2016, fará realizar, no dia 18 de outubro de 2016, às 

9:15 horas, no auditório da FIMES/UNIFIMES; licitação na modalidade de 

CONCORRÊNCIA, do tipo MAIOR LANCE OU OFERTA, que se regerá pela Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além das demais disposições legais aplicáveis e do 

disposto no presente edital. 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

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

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

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

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

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

a modificação não alterar a formulação das propostas. 

 

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

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

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

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

3672- 5131 / 3672-5113 e Fax (64) 3672-5101. 

 

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

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

formas previstas no item 1.1 deste edital. 

 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

 

2.1. Às 09:15 horas, do dia 18 de outubro de 2016, no auditório da FIMES/UNIFIMES, 

localizada na Rua 22, s/nº, Setor Aeroporto, Mineiros – GO, CEP: 75.830-000, terá início a 

sessão, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes 

contendo a documentação de habilitação. 

 

2.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser 

entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e 

identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em 

caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE Nº 1 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2016 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 

 

ENVELOPE Nº 2 

PROPOSTA 

FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2016 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 

 

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus 

representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo 

nclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas 

e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência 

deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação no endereço 

indicado no Item ‘1’ deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das 

declarações complementares, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento 

marcado para abertura da sessão pública. 
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3- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

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

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

Central de Fornecedores do órgão licitante. 

 

3.2 - 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. 

 

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

um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas. 

 

3.4 – Não serão admitidas as empresas que estejam em processo de falência, em concurso de 

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

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

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

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

 

3.5 - 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. 

 

3.6 – 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. 

 

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

termos deste instrumento e seus anexos.   
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3.8 - 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. 

 

4 - DO OBJETO E DISPOSIÇÕES GERAIS –  

 

4.1 - A presente Concorrência tem por objeto a concessão de uso oneroso de bem público, 

em caráter precário, dos espaços reservados para as lanchonetes, localizada na Unidade 

I da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior- FIMES, com área total de 

28,864 m² ( vinte e oito metros e oitocentos e sessenta e quatro centimetros), no pátio 

Central, objetivando a comercialização de refeições e lanches e outro espaço de 5,30 

(cinco ponto trinta metros quadrados), tipo trailer de lanches, também destinado à 

comercialização de lanches, destinado aos servidores e discentes da instituição, bem 

como aos visitantes, conforme as especificações descritas no Anexo I deste certame e pelo 

maior lance ou oferta pela concessão do uso do espaço, nos termos deste Edital e da 

legislação competente. 

 

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

legislações pertinentes. 

 

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

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

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

 

4.4 – A oferta mínima estimada e admitida pela Administração, pertinente a Taxa Mensal de 

ocupação do espaço 1 é de R$ 1.760,00 (um mil, setecentos e sessenta reais) e do espaço 2 é 

de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais). 

 

5- DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
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5.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório 

deverão estar devidamente credenciadas. 

 

5.2 - 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 alínea ‘a’, deste item, que comprove os poderes do mandante para a 

outorga.  

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

documentos:  

 

I - Ata de fundação;  

II - Estatuto, com ata de aprovação;  

III - Regimento Interno, com ata de aprovação;  

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

dirigentes e conselheiros;  

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

objeto deste certame, se vencedora;  

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

condição de cooperados;  

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

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

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

 

5.4. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa 

licitante. 
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5.5 - As microempresas participantes, para usufruírem das garantias previstas na Lei 

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

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

documento comprovante do enquadramento como Microempresa - ME ou Empresa de 

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

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

 

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

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

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

na forma prevista no art. 3°, da Lei Complementar n° 123/06, e que não está incursa nos 

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.  

 

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

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

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

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

comprobatórios estejam junto ao envelope de habilitação.   

 

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

exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Presidente da 

Comissão.  

 

5.8 - 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. 

 

5.9. Os licitantes deverão realizar visita técnica prévia aos locais das concessões até o dia 

útil anterior à data de recebimento das propostas. As visitas deverão ser previamente 

agendadas pelo número (64) 3672-5100. Na data e horário agendado, e acompanhado do 
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servidor designado (pertencente aos quadros da FIMES), procederá o 

licitante em visita ao local destinado às lanchonetes, para tomar conhecimento das atuais 

condições físicas da estrutura dos cômodos. Na oportunidade, será expedido em favor do 

licitante o atestado de vistoria. 

 

6- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 

DAS PROPOSTAS 

 

6.1. No local, data e hora mencionados no item ‘2.1’, comparecerão à sessão os licitantes e 

apresentarão suas propostas e documentação de habilitação em dois envelopes lacrados 

eidentificados na forma descrita no item ‘2.2’. 

 

6.2. Declarada aberta a sessão pelo Presidente da Comissão, e após a tolerância máxima de 

15 (quinze) minutos, somente será aceito o credenciamento de representantes até a abertura do 

primeiro invólucro. 

 

6.3. Os documentos dos envelopes Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÂO, e Nº 2 – 

PROPOSTA, serão apresentados na forma estabelecida nos itens abaixo: 

 

6.3.1. Os documentos exigidos para fins de habilitação (a serem inseridos no invólucro 

Nº 1), deverão ser apresentados em via original (no caso de certidões negativas de 

débito e das certidões de regularidade das contribuições) ou em cópia autenticada em 

cartório, na forma do artigo 32, da Lei 8.666/93; 

 

6.3.2. O termo de proposta (a ser inserido no invólucro Nº 2) deverá ser elaborado na 

forma do Anexo III, editada mecanicamente, em papel timbrado da empresa, 

elaborado em língua portuguesa, com linguagem clara, sem emenda, rasuras ou 

entrelinhas, devidamente datado e assinado pelo representante legal ou procurador, 

observando-se ainda as seguintes prescrições: 

 

a) O preço total será apresentado em algarismos e por extenso e cotados em moeda 

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

 

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

do presente certame:  

 

7.1.1 - 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.  

 

7.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:  

 

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

de pessoas jurídicas;  

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

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

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

Ativa da União;  

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

(FGTS), no caso de pessoa jurídica;  

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

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

Consolidação das Leis do Trabalho, emitida pelo site do TST.  
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7.1.3 - Qualificação Econômico-Financeira:  

 

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

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

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

 

7.1.4 - Qualificação Técnica: 

 

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

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

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

Edital (Anexo V);  

b) 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; 

c) A Administração, por meio do Presidente de Licitação ou de outro (s) servidor (es) 

designado (s), poderá, caso haja necessidade, diligenciar as instalações da empresa para 

certificação da veracidade das informações prestadas acima pela licitante. 

d) Declaração de terceiros de que possui experiência no ramo de restaurantes, ou 

lanchonetes e na comercialização de produtos de gênero alimentício. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

7.1.6 - 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.  
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7.2 - Disposições Gerais da Habilitação: 

 

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

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

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

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

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

para comprovar validade superior;  

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

apresentados em perfeita legibilidade, ficando a critério do seu Presidente 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, 

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

ordem elencada nas alíneas deste item;  

d) Os documentos já apresentados no credenciamento ficam dispensados na 

habilitação; 

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

Prsidente da Licitação suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a 

continuidade da mesma;  

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

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

estabelecido neste Edital. 

 

7.3 - 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 
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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.  

 

8. DA PROPOSTA 

 

8.1. A proposta, apresentada no ENVELOPE Nº 2, será redigida no idioma pátrio, impressa, 

rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa 

licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter: 

 

8.1.1. A razão social e CNPJ da empresa licitante; 

 

8.1.2. Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes 

do Anexo I e demais documentos técnicos anexos; 

 

8.1.3. O valor total da proposta para cada item/grupo que participar, em moeda corrente 

nacional, expresso em numeral e por extenso, conforme modelo de proposta constante 

do ANEXO III. 

 

a) Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverão refletir com 

fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida. 
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b) Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 

desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no 

prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço 

proposto. 

 

8.2. O prazo de validade da proposta será para o exercício de 2017. 

 

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a 

Comissão de Licitação receberá, de uma só vez, os ENVELOPES Nº 1 e Nº 2, bem como as 

declarações complementares, e procederá à abertura da licitação. 

 

9.2. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles 

participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a 

intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem 

o bom andamento dos trabalhos. 

 

9.3. As declarações complementares deverão ser entregues separadamente dos 

envelopes acima mencionados e consistem nos seguintes documentos: 

 

9.3.1. Declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (Anexo II). 

 

a) A ausência do documento mencionado no subitem anterior implicará a 

desclassificação da proposta.  

 

9.3.2. Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa – ME, Empresa 

de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativa equiparada – COOP (Anexo VI). 

 

a) A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e 

deverá ser entregue tão-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que 

pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que não tenham sido 
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alcançadas por alguma hipótese de exclusão do tratamento jurídico 

diferenciado. 

 

9.3.3. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas 

categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão do regime 

de tratamento diferenciado. A comissão poderá realizar diligências para verificar a 

veracidade da declaração. 

 

9.4. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, e após a abertura do 

primeiro invólucro, nenhum outro será recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer 

adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços apresentadas. 

 

9.5. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos ENVELOPES 

Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

9.5.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos 

licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso. 

 

9.6. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a 

Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 

quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 

9.6.1. SICAF;  

 

9.6.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

 

9.6.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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9.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

 

9.8. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta 

de condição de participação. 

 

9.8.1. Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a 

documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais 

exigências previstas neste instrumento convocatório. 

 

9.8.2. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar 

os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que 

voltará a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de 

habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados 

externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão 

em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 

 

9.9. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, 

depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da 

decisão desfavorável do recurso. 

 

9.10. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 

02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde 

quetodos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato 

público especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

 

9.10.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de 
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recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes 

presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

 

9.10.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar 

o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos 

supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

 

9.11. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item 

próprio deste Instrumento Convocatório. 

 

9.12. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram 

oudesclassificaram. 

 

9.13. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 

membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

 

9.14. Será considerado inabilitado o licitante que: 

 

9.14.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no 

prazo de validade e/ou devidamente atualizados. 

 

9.14.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

 

9.15. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma será convocada 

para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após solicitação da Comissão de Licitação, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período.  

 

9.16. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação 

do licitante, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 
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classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será 

concedido o mesmo prazo para regularização. 

 

9.17. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante 

publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público 

em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 

interessados e lavrada em ata. 

 

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

10.1. O critério de julgamento será a maior oferta. 

 

10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os 

documentos pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das 

entidades licitantes presentes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a 

re+união para análise das mesmas e utilizar-se, se for o caso, de assessoramento técnico 

específico, através de parecer que integrará o processo. 

 

10.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

 

10.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito 

de julgamento da proposta. 

 

10.5. As propostas serão classificadas em ordem decrescente de preços propostos, sendo 

declarada vencedora a maior oferta. 

 

10.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. 

Havendo microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, 

procederá à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 
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porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007. 

 

10.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e 

sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) abaixo da 

proposta de maior preço serão consideradas empatadas com a primeira 

colocada. 

 

10.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor superior ao da primeira 

colocada, no ato da sessão, ou, caso não esteja presente na sessão, no prazo de 03 

(três) dias, contados da comunicação da Comissão de Licitação. Neste caso, a oferta 

deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório. 

 

10.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 

melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 

convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e 

sociedades cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), 

na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos 

estabelecidos no subitem anterior. 

 

10.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre 

o valor cotado pela primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para 

que compareçam ao sorteio na data e horário estipulados, para que se identifique aquela que 

primeiro poderá aumentar a oferta. 

 

10.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das 

propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou 

não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial. 

 

10.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:  
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10.9.1. Produzidos no País; 

10.9.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

 

10.9.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País. 

 

10.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do 

licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão 

convocados. 

 

10.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá 

fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das 

causas de desclassificação. 

 

10.12. Será desclassificada a proposta que: 

 

10.12.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

 

10.12.2. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou 

defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

 

10.12.3. Não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos; 

 

10.12.4. Contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos 

subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas 

dos demais licitantes; 

 

10.12.5. Não apresentar a Declaração constante do Anexo II. 

 

10.12.7. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que 

não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação quecomprove que os 
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custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 

coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato. 

 

a) Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global 

proposto seja superior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 

valores:  

b) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 

(cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração; ou b) Valor orçado 

pela Administração. 

c) Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de até 24 (vinte e quatro) 

horas para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, 

conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei 8.666/93, sob pena de 

desclassificação. 

 

10.13.1. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a 

adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais 

alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, 

especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão 

ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato. 

 

10.14. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a 

proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

10.15. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à 

subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 

artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 

caso. 

10.16. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes que 

poderão apresentar recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será 

comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

 

10.17. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos 
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interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para 

homologação do resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do 

objeto citado ao licitante vencedor. 

 

10.18. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante 

publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público 

em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 

interessados e lavrada em ata. 

 

10.19. O resultado do certame será divulgado nos murais e sítio eletrônico da Instituição 

(www.fimes.edu.br). 

 

11. DOS RECURSOS 

 

11.1 - A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e 

julgamento das propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993. 

 

11.2 - Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos 

interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

 

11.3 - O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas 

terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes 

razões de interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva. 

 

11.4 Os recursos deverão ser protocolados na recepção da Fundação Integrada Municipal de 

Ensino Superior – FIMES, localizada na Rua 22, s/nº, Setor Aeroporto, Mineiros - GO. 

 

11.5 O recurso será dirigido ao Presidente da Comissão de Licitação, por intermédio da 

Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a 

decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 

recurso, sob pena de responsabilidade. 



FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - 

FIMES 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

21 

 

  

 

11.6 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

12 – DA ADJUDICAÇÃO  

 

12.1 - A cessão dos 02 (dois) espaços públicos correspondentes ao objeto deste certame serão 

adjudicados cada um por uma empresa, depois de atendidas as condições desta  concorrência. 

 

13- DA ASSINATURA DO TERMO DO CONTRATO 

 

13.1 – Homologado o resultado desta licitação, a Administração convocará os licitantes 

vencedores, durante a validade de sua proposta, para no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

entrega da Ordem, assinar o documento contratual, sob pena de decair o direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
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13.2 – O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelos 

licitantes vencedores durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito 

pela Administração. 

 

13.3 – É facultado à administração, quando a convocada não assinar o referido documento no 

prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 

classificada, inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar esta concorrência, 

independente na cominação prevista no art. 81 da Lei 8.666/93; 

 

13.4 – A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidadeas legalmente 

estabelecidas; 

 

13.5 – O disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos do art. 

64, § 2º da Lei 8.666/93, que não aceitarem a contrtação, nas mesmas condições propostas 

pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço. 

 

 

14- DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

14.1 – A execução do contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente o princípio 

Geral da teoria dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54 da lei  

8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55 do mesmo diploma legal. 

 

14.2 – Os serviços deverão ser prestados de forma indireta, nos locais, condições e 

especificações constantes neste Edital e nos seus ANEXOS. De um modo geral, fica de logo 

definido que: 
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   14.2.1 -  Em face de sua natureza, a execução dos serviços dar-se-á nas dependências 

da cedente: espaço reservado para lanchonete, localizado no pátio do prédio principal, na Rua 

22, s/n, Setor Aeroporto, Mineiros/GO e bem como o outro espaço tipo trailer localizado nas 

dependências da Unidade I. 

 

  14.2.2 – A Contratação será destinada à comercialização de lanches e refeições, 

conforme especificado no Termo de Referência – Anexo I. 

 

15 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO INÍCIO DE EXECUÇÃO 

 

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

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

 

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

assinatura, que ocorrerá no mês de janeiro de 2017 e finalizado com previsão para até 

31/12/2017, podendo ocorrer a prorrogação nos termos da lei, mediante aditivo. 

 

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

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

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

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

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

salvo impossibilidade devidamente justificada. 

 

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

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

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

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

 

15.5 – O prazo de início dos serviços será para o ano de 2017. 
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16 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

16.1 - 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. 

 

17 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

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

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

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

 

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

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

 

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

Municípios. 

 

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

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

anteriormente, após a entrega de todos os materiais. 

 

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

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

 

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

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

 

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

certame. 
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17.8 - É facultada ao Prsidente da Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase da 

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

processo 

 

17.9 - Os casos omissos da presente Concorrência serão solucionados pelo Presidente da 

Comissão, com auxílio da Comissão Permanente de Licitação, à luz da legislação vigente. 

 

17.10 - A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação do 

certame não implicarão direito à contratação. 

 

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

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

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

explicitamente disposto em contrário. 

 

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

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

a formulação das propostas. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

de Proposta de Preços; Anexo IV - Modelo de Declaração de Atendimento ao disposto no 
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artigo 7.º, inciso XXXIII, da CF/88; Anexo V - Declaração de Aceitação do Edital; Anexo VI 

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

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

fins de Credenciamento. 

 

17.16 - No caso da sessão da licitação vir a ser, excepcionalmente, suspensa antes de 

cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão 

sob a guarda do Presidente e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos 

participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 

 

17.17 - O Presidente da licitação em seu poder os envelopes de habilitação dos demais 

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

los até 05 (cinco) dias após este fato, sob pena de inutilização dos documentos neles contidos.  

 

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

para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta Licitação e à adjudicação, contratação e 

execução dela decorrentes. 

 

MINEIROS/GO, 14 de setembro de 2016. 

 

 

Liomar Alves dos Santos 

Pregoeiro 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

 

1.1 – Concessão de uso oneroso de bem público, em caráter precário, do espaço 

reservado para a lanchonete, localizada na Unidade I da Fundação Integrada 

Municipal de Ensino Superior- FIMES, com área total de 28,864 m² (vinte e oito 

metros e oitocentos e sessenta e quatro centimetros), no pátio Central, objetivando a 

comercialização de refeições e lanches e outro espaço de 5,30 (cinco ponto trinta 

metros quadrados), tipo trailer de lanches, também destinado à comercialização de 

lanches, destinado aos servidores e discentes da instituição, bem como aos visitantes, 

de acordo com as especificações técnicas e condições descritas neste Edital e seus anexos. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1 - A presente Licitação está motivada pela necessidade de se ter nas dependências da 

faculdade Lanchonete para atender os discentes e docentes, tendo em vista não haver nas 

proximidades da instituição restaurantes ou até mesmo lanchonetes. Além disso, o prazo de 

intervalo entre as aulas é pequeno, impossibilitando que o público se deloque para fazer um 

lanche ou até mesmo uma refeição. 

As duas áreas destinadas à lanchonete foram construídos objetivando a comercialização de 

lanches e refeições aos discentes, docentes, servidores da instituição e visitantes. 

 

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  

 

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

observados os esclarecimentos constantes deste Termo de Referência: 

 

3.1 Os interessados deverão comprovar experiência no ramo de alimentação; 
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3.2 
O valor da remuneração mensal destinada a FIMES, referente à Concessão de Uso, onerosa da 

área 1 é de, no mínimo, R$ 1.760,00 (um mil, setecentos e sessenta reais) e pelo Ponto 2, o 

valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais). Neste valor está incluso os gastos com água e 

energia (luz), não incluindo o GLP – Gás Liquefeito de Petróleo; 

3.3 
O pagamento da retribuição mensal deverá ser realizado até o 10º (décimo) dia do mês 

subsequente, através de depósito em conta-corrente da CEDENTE, ficando a CESSIONÁRIA 

sujeita a multa contratual de 2%, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês; 

3.4 
Esta retribuição mínima mensal, poderá ser corrigida anualmente, mediante Termo Aditivo, 

desde que observando o interregno mínimo de um (01) ano, contado a partir da data de sua 

assinatura, devendo ser utilizado o índice IGPM (FGV) acumulado nos últimos 12 (doze) 

meses; 

3.5 
Os produtos da lanchonete serão pagos diretamente pelo usuário à cessionária, no caixa do 

estabelecimento; 

3.6 
As empresas vencedoras do certame, não poderão repassar para outra empresa ou pessoas, a 

exploração do espaço destinado às lanchonetes, devendo comprovar o vínculo de seus 

empregados com a empresa, mediante a apresentação das CTPS assinada pelas empresas 

vencedoras, caso tenham. 

3.7 
As vencedoras do certame deverão zelar pela conservação dos espaços concedidos, procedendo 

a todo e qualquer tempo reparos, mediante prévia autorização da FIMES. 

4 ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

4.1. Será adotado como critério de julgamento da presente licitação a MAIOR OFERTA, proposta 

entre as licitantes habilitadas 

4.2 Eventuais inclusões de itens de lanchonete não contemplados na Tabela de Preços, item 5 só 

serão permitidas com a autorização prévia e expressa da Gerência de Licitações, Suprimentos, 

Contratos e Convênios; 

4.3 Deverão ser apresentadas pelos licitantes vencedores amostras dos salgados e doces para 

verificação do peso e qualidade destes, podendo ser recusado a comercialização pela FIMES, 

caso esteja em desacordo com as especificações do item 5. 
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4.4. A Contratada deverá prover o Espaço concedido com: 

a) forno micro-ondas; 

b) máquina de café expresso (item opcional); 

c) extrator de sucos, liquidificador; 

d) estufas para conservação de salgados; 

e) balcão expositor refrigerado; 

f) Sanduicheira elétrica; 

g) Pegadores (inox); 

h) Porta-guardanapos 

i) Lixeiras grandes com tampas; 

j) Pratos de mesa e sobremesa; 

k) Talheres de mesa e sobremesa; 

l) Copos descartáveis; 

m) Bandejas; 

n) Produtos e materiais para limpeza e higienização: detergentes, desinfetantes, rodos, vassouras, 

sacos de lixo, luvas, etc; 

o) Todos os itens em Quantidade necessária ao melhor atendimento e em menor tempo 

possível. 

4.5. A fiscalização dos serviços de que trata esta Concorrência será exercida por fiscal indicado através 

de Portadia, que terá, entre outras, as seguintes incumbências: 

 

a) A realização de pesquisa de satisfação, trimestralmente, a qual implicará na perda do contrato 

caso em duas pesquisas consecutivas, a nota geral for inferior a 28, conforme item 9, ficando a 

empresa proibida de participar do novo certame a ser realizado;  

b) Receber e examinar as críticas, sugestões e reclamações dos usuários; 

c) c) Fiscalizar administrativamente o cumprimento do contrato; 

d) d) Encaminhar à Diretoria de Administração o documento que relacione as ocorrências que 
impliquem em multas e/ou sansões, que impliquem em perda do contrato, a serem aplicadas à 

contratada; 

e) e) Exigir a limpeza da área física, equipamentos e utensílios utilizados na execução dos serviços; 

f) f) Verificar os hábitos de higiene do pessoal da cessionária; 

g) g) Fazer vistoria, quando necessário, no local de preparo dos alimentos ou na própria lanchonete, 

podendo, inclusive, convidar órgão externo de fiscalização sanitária para participar da vistoria; 

h) h) Fiscalizar, rigorosamente, a questão de higiene e conservação dos alimentos; 

i) i) Relatar as ocorrências que exijam a comunicação às autoridades de fiscalização sanitária. 

4.6. A empresa contratada deverá:  

a) a) Manter diariamente, de segunda a sexta-feira, no horário das 7h30min às 22 horas  e aos 
sábados, das 7:30 às 17h, para o atendimento ao público, podendo ser alterado, conforme 

conveniência da Administração; 

b) b) Cuidar para que não falte, durante todo o horário de atendimento, quaisquer itens progra-mados 

nos cardápios; 

c) c) Arcar com a despesa de uso de gás e seus respectivos “cilindros”; 
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e) d) Fornecer cardápios em cada mesa e balcão; 

f) e) Fornecer todos os utensílios e equipamentos de cozinha e lanchonete que se façam necessá-

rios para a prestação dos serviços, tais como: liquidificadores, espremedores de frutas, pratos, 

travessas, talheres, copos descartáveis, xícaras, paliteiros, saleiros, toalhas de mesa, bandejas, 

palitos, guardanapos de papel, canudos para refrigerantes, uma balança para pesar os lanches / 

refeições, etc; 

g) g) Providenciar a higienização, desinfecção e imunização das áreas e instalações utilizadas, 
independentemente dos serviços realizados pela Administração, não podendo utilizar produto 

químico nocivo ao ser humano; 

h) h) Utilizar produtos de limpeza adequados à natureza dos serviços, tais como detergentes 

comalto poder bactericida, ação fungicida e propriedade viricida, de forma a se obter a ampla 

higienização do ambiente, equipamentos e utensílios de cozinha, bem como das mãos dos 

empregados que manipulam os alimentos; 

i) i) Preparar os lanches e bebidas com gêneros de qualidade devidamente registrados nos órgãos 

competentes, com ótima apresentação, dentro das exigências de higiene e técnicas culinárias; j) j) 

Disponibilizar os molhos de maionese, ketchup e mostarda em sachês individuais; 

k) k) Afixar, em local visível, a tabela contendo os preços dos produtos oferecidos, sendo vedada a 

inclusão de taxas nos preços das tabelas ou sua cobrança à parte; 

l) l) Disponibilizar uniformes e crachás de identificação para seus funcionários durante todo o pe-

ríodo em que prestarem serviço na FIMES. O uniforme deverá ser branco, composto de guarda-

pó/jaleco e proteção para cabelos (gorro ou touca), não será permitido o uso de “bonés” como 

proteção para cabelos; 

m) m) Substituir imediatamente qualquer de seus empregados ou prepostos que sejam considera-dos 
inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares da FIMES, ou, que deixem de observar as 

regras de cortesia no trato com os usuários; 

n) n) Providenciar a desinsetização da área onde se encontra instalada a lanchonete durante a vi-

gência do contrato, em no mínimo, 03 vezes ao ano; 

o) o) Cumprir as exigências dos órgãos atrelados à Fiscalização, mantendo em local visível o 

comprovante de inspeção da Vigilância Sanitária, dentro do prazo de validade; 

p) p) Disponibilizar ao Departamento de Patrimônio da FIMES, para eventual intervenção 

emsituações especiais, todas as chaves de abertura das dependências da Lanchonete; 

q) q) Apresentar uma lista contendo a relação dos bens de sua propriedade que serão utilizados na 

prestação do serviço. 

É proibido à empresa contratada: 

 

a) Comercializar medicamentos, bebidas de teor alcoólico, produtos fumígenos, drogas de 

qualquer natureza ou quaisquer outros produtos diversos do ramo de alimentação; 

b) Servir porções em quantidade/peso inferiores aos normais, indicados na tabela; 

c) Manipular alimentos após operações de caixa (manuseio de dinheiro, efetuar 

pagamentos) sem higienizar as mãos; 

d) Reutilizar gêneros preparados e não servidos em cardápio de dia subsequente; 

e) Cobrar, ou permitir que seja cobrada gorjeta pelos serviços prestados; 

f) Utilizar as dependências da FIMES para fins diversos do objeto Contrato de Concessão 
de Uso; 

g) Preparar os alimentos nas demais dependências da FIMES, exceto a área determinada 

para instalação da Lanchonete; 
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h) Afixar cartazes, avisos ou material publicitário nas paredes do edifício, incluso a área 

cedida. 

 

 

5 TABELA MÍNIMA DE PRODUTOS A SEREM OFERECIDOS  

5.1 - ESPAÇO 1 – ÁREA DE 28,864 M² 

Itens Alimento Unidade Peso/tamanho aprox. 

 SALGADINHOS 

5.1..1 Pastel de forno – sabor frango Unid. 80 g 

5.1..2 Pastel de forno – sabor carne Unid. 80 g 

5.1.3 Risóli ou pastelão – sabor frango Unid. 100 g 

5.1.4 Risóli ou pastelão – sabor carne Unid. 100 g 

5.1.5 Risóli ou pastelão – sabor milho Unid. 100 g 

5.1.6. Esfirra Unid. 80 g 

5.1.7 Quibe Unid. 100 g 

5.1.8 Coxinha de galinha Unid. 100 g 

5.1.9 Coxinha de galinha com catupiri Unid. 100 g 

5.1.10 Fatia de pizza (qualquer recheio) Fatia ¼ tam. Peq. 

5.1.11 Torta salgada – recheio de frango Fatia 150 g 

5.1.12 Torta salgada – recheio de carne vermelha Fatia 150 g 

5.1.13 Torta salgada – sabor legumes Fatia 150 g 

5.1.14 Biscoito de queijo Unid. 80 g 

5.1.15 Pão de queijo Unid. 80 g 

51..16 Enroladinho de queijo Unid. 80 g 

 DOCES E SOBREMESAS 

5.1.17 Brigadeiro Unid. 30 g 

5.1.18 Docinho de leite Ninho Unid. 30 g 
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5.1.19 Bolo simples (sem recheio e/ou cobertura) Fatia 130 gr. 

5.1.20 Bolo confeitado (com recheio e/ou cobertura) Fatia 130 gr. 

5.1.21 Pudim de leite Fatia 150 g 

5.1.22 Salada de frutas (composição: mamão, banana, maçã, uva e 

laranja, com creme de leite ou leite condensado 

(embalagem individual) 

 

Unid.  250g 

SANDUÍCHES/OUTROS 

5.1.23 Misto frio (com pão de forma) Unid. 50 g 

5.1.24 Misto quente (com pão de forma) Unid. 60 g 

5.1.25 Pão (francês) com manteiga Unid. 60 g 

5.1.26 Pão (francês) com presunto e queijo Unid. 60 g 

5.1.27 

Sanduíche natural embalado (sabores: frango, atum, peito 

de peru/chester, presunto e queijo, legumes/vegetariano 

etc) 
Unid. 150g 

5.1.28 
Cachorro quente (salsicha, milho verde, batata palha, 

molho de tomate) Unid. 100 g 

BEBIDAS 

5.1.29 Água mineral Garrafa 500ml 

5.1.30 Refrigerante em lata Lata 350ml 

5.1.31 Refrigerante Pet Unid. 600ml 

5.1.32 Refrigerante Pet Unid. 2000ml 

5.1.33 Vitamina copo – uma fruta Copo 300ml 

5.1.34 Vitamina copo – mista Copo 300ml 

5.1.35 Suco de laranja Copo 300ml 

5.1.36 Suco de fruta (polpa congelada) Copo 300ml 

5.1.37 Creme (sabores diversos) Copo 300ml 

5.1.38 Leite puro (integral e desnatado) Copo 300ml 

5.1.39 Leite (integral e desnatado) com café Copo 300ml 
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5.1.40 Leite (integral e desnatado) com achocolatado Copo 300ml 

5.1.41 Café Xícara 50ml 

5.42. Achocolatado Caixa 200ml 

5.1.43 
Suco (sabores: goiaba, laranja, maçã, manga, morango, 

pêssego, uva) Lata 335 ml 

5.1.44 
Suco (sabores: goiaba, laranja, maçã, manga, morango, 

pêssego, uva) Caixa 200 ml 

 ALMOÇO - PRATO FEITO   

5.1.45 

Diariamente deverão ser servidos, no mínimo, os seguintes 

itens: a) Arroz 

b) Feijão (tradicional, feijoada ou tropeiro) 

c) No mínimo um tipo de carne (vermelha ou branca).  

d) Um legume cozido ou refogado 

e) Uma salada crua (com no mínimo 3 verduras) 

f) Uma variação (torta salgada, batata frita, batata 

palha, etc) 

Unid. 400 g 

5 TABELA MÍNIMA DE PRODUTOS A SEREM OFERECIDOS NO ESPAÇO 1  

 5.2 - ESPAÇO 2 – ÁREA DE 5,30 M² 

 SALGADINHOS 

5.2.1 Pastel de forno – sabor frango Unid. 80 g 

5.2.2 Pastel de forno – sabor carne Unid. 80 g 

5.2.3 Risóli ou pastelão – sabor frango Unid. 100 g 

5.2.4 Risóli ou pastelão – sabor carne Unid. 100 g 

5.2.5 Risóli ou pastelão – sabor milho Unid. 100 g 

5.2.6 Esfirra Unid. 80 g 

5.2.7 Quibe Unid. 100 g 

5.2.8 Coxinha de galinha Unid. 100 g 

5.2.9 Coxinha de galinha com catupiri Unid. 100 g 

5.2.10 Fatia de pizza (qualquer recheio) Fatia ¼ tam. Peq. 

5.2.11 Torta salgada – recheio de frango Fatia 150 g 
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5.2.12 Torta salgada – recheio de carne vermelha Fatia 150 g 

5.2.13 Torta salgada – sabor legumes Fatia 150 g 

5.2.14 Biscoito de queijo Unid. 80 g 

5.2.15 Pão de queijo Unid. 80 g 

5.2.16 Enroladinho de queijo Unid. 80 g 

 DOCES 

5.2.17 Brigadeiro Unid. 30 g 

5.2.18 Docinho de leite Ninho Unid. 30 g 

5.2.19 Churros Unid.  

 SANDUÍCHES E OUTROS 

5.2.20 

Sanduíche natural embalado (sabores: frango, atum, peito 

de peru/chester, presunto e queijo, legumes/vegetariano 

etc) 
Unid. 150g 

5.2.21 

 

Crepes  Unid  

 

BEBIDAS 

5.2.22 Água mineral Garrafa 500ml 

5.2.23 Refrigerante em lata Lata 350ml 

5.2.24 Refrigerante Pet Unid. 600ml 

5.2.25 Refrigerante Pet Unid. 2000ml 

5.2.26 Suco de laranja Copo 300ml 

5.2.27 Suco de fruta (polpa congelada) Copo 300ml 

5.2.28 Achocolatado Caixa 200ml 

5.2.29 
Suco (sabores: goiaba, laranja, maçã, manga, morango, 

pêssego, uva) Lata 335 ml 

5.2.30 
Suco (sabores: goiaba, laranja, maçã, manga, morango, 

pêssego, uva) Caixa 200 ml 
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5.2.31 
Café 

xícara 50 ml 

5.2.32 
Chá 

chávena  

5.2.33 
Leite (Integral ou Desnatado) 

copo 300 ml 

5.2.34 
Leite (integral e desnatado) com café copo 300ml 

 

6 CRITÉRIOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DA AVALIAÇÃO TÉCNICA DA 

LANCHONETE 

6.1. a) A pesquisa de satisfação será realizada, pelo menos uma vez a cada trimestre, em datas 

não conhecidas previamente pela vencedora; 

b) A pesquisa será coordenada pela Diretoria de Administração da FIMES; 

c) A pesquisa será realizada mediante o envio de um questionário pela Diretoria para os e-

mails funcionais de todos os Servidores, não sendo divulgado os nomes dos participantes da 

pesquisa; 

d) A Nota Geral da Pesquisa de Satisfação (NPS) será calculada pelas seguintes fórmulas: 

NGPS = Σ ps   

                n 

Onde: 

Σ ps = somatório das notas das pesquisas de satisfação aplicadas junto aos usuários; n 

= quantidade de usuários entrevistados. 

6.2. A Nota Geral da Pesquisa de Satisfação terá a nota máxima de 44 pontos e mínima de 11 pontos, 

conforme os pesos atribuídos as opções constantes no formulário para 11 (onze) quesitos, sendo:  

Ótimo - peso 4; 

Bom - peso 3; 

Regular - peso 2; 

Ruim - peso 1. 

6.3 Modelo de Tabela de Pesquisa de Satisfação: 
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Para efeito de aplicação de multa compensatória, às infrações são atribuídos graus, conforme 

as tabelas 1 e 2 a seguir: 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

01 
30 % sobre o valor da remuneração mensal referente à concessão de uso da área da 

lanchonete 

02 
40 % sobre o valor da remuneração mensal referente à concessão de uso da área da 

lanchonete 

03 
50 % sobre o valor da remuneração mensal referente à concessão de uso da área da 

lanchonete 

 INFRAÇÃO  

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos não previstos 

nesta tabela de multas, por ocorrência. 1 

2 
Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não 

atenda às necessidades, por funcionário. 2 

3 
Deixar de manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da FIMES, 

por ocorrência. 2 
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4 

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos não previstos 

nesta tabela de multa, após reincidência formalmente notificada pela FIMES, 

por ocorrência. 
2 

5 

Deixar de fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quando exigido 

em lei ou convenção, aos seus empregados e de impor penalidades àqueles que 

se negarem a usá-los, por ocorrência. 
2 

6 
Permitir a presença de empregado sem crachá, sem uniforme, com traje sujo, 

manchado ou mal apresentado, por ocorrência. 2 

7 Deixar de zelar pelas instalações da FIMES utilizadas, por ocorrência. 2 

8 
Deixar de empregar, na execução dos serviços, pessoal legalmente contratado 

nos termos da legislação vigente, por ocorrência. 2 

9 
Manter empregado sem qualificação para executar os serviços contratados, por 

empregado. 2 

10 
Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia e 

expressa anuência da FIMES, por ocorrência. 2 

11 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 

serviços contratuais por ocorrência. 3 

12 

Deixar de efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e sociais, 

bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à 

execução do contrato, por ocorrência. 
3 

13 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal 

ou consequências letais, por ocorrência. 3 

14 
Instalar equipamentos e mobiliário sem aprovação prévia da Administração, por 

ocorrência. 2 

15 
Fechar/abrir a lanchonete fora do horário estabelecido em contrato sem 

autorização prévia da Administração, por ocorrência. 1 

16 Presença de pragas nas instalações da cantina, por ocorrência. 3 

17 
Não atendimento das normas de higiene, da vigilância sanitária, quanto a 

manipulação e conservação dos alimentos, por ocorrência. 3 

18 
Não disponibilizar cardápios com preços atualizados sobre o balcão e mesas, por 

ocorrência. 3 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 - O critério de aceitação das propostas será o de maior preço por item. 

 

5. DA VALIDADE DA PROPOSTA 

 

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

dias, a contar da data de sua apresentação. 

 

5.2 - 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. 

 

6. DOS DEVERES DA CONTRATADA 

 

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

especialmente no item 4.6 acima, a adjudicatária deverá: 

 

a) 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; 

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

segurança do trabalho; 

c) 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; 

d) Contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração 

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

ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela Fundação 

Integrada Municipal de Ensino Superior - FIMES; 

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

transporte, armazenagem, entre outras; 



FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - 

FIMES 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

39 

 

  

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

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

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

 

7. DOS DEVERES DA CONTRATANTE 

 

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

Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - FIMES deverá: 

 

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

na concessão de uso do local; 

b) Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e 

pesquisas de satisfação; 

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

CONTRATADA; 

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

dos materiais; 

e) Receber e fiscalizar o fornecimento dos produtos, verificando sua 

correspondência com as especificações prescritas no Edital e atestando a sua 

conformidade; 

 

8. DA FISCALIZAÇÃO 

 

8.1 - 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. 

 

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

fornecimento o qual será responsável por: 
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8.2.1 - Supervisionar o fornecimento dos produtos, se estão de acordo com as 

especificações deste edital; 

8.2.2 - Abrir processo administrativo para aplicação de sanções administrativas; 

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

Superior - FIMES em aplicar as sanções; 

8.2.4 - Receber as alegações de defesa da empresa vencedora da contratada, previstas no 

presente termo e no Edital de Licitação; 

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

proporcionalidade do processo; 

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

aplicadas pelo Ordenador de Despesa; 

 

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

ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 

8.4 - A CONTRATANTE reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, os materiais e 

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

 

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

prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 

 

9. DAS SANÇÕES 

 

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

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

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

 

9.1.1 - Deixar de entregar a documentação exigida no edital; 

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

empenho/ordem de fornecimento; 

9.1.3 - Apresentar documento ou fizer declaração falsa; 

9.1.4 - Ensejar retardamento da execução do objeto desta licitação; 
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9.1.5 - Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

9.1.6 - Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

9.1.7 - Comportar-se de modo inidôneo; 

9.1.8 - Cometer fraude fiscal ou fraude. 

 

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

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

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

 

9.2.1 - advertência; 

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

do material contratado, sobre o valor da parcela não executada do contrato; 

9.2.3 - suspensão do direito de licitar e contratar com a Fundação Integrada Municipal 

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

demais penalidades previstas no Edital; 

9.2.4 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 

 

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

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

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

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

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

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

em caso fortuito ou motivo de força maior. 

 

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

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

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

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

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

cobrá-las judicialmente, segundo a lei 6.830/80, com os encargos correspondentes. 
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9.6 As penalidades referidas no caput, do artigo 81, da Lei 8.666/93 e suas alterações não se 

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

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

comunicarem seu desinteresse. 

 

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

 

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

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

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

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da comunicação. 

 

9.9 - Esta comunicação deverá ser feita por meio de Notificação (ofício ou qualquer outro 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

Contratante, dobrável na reincidência. 

 

9.12 - As sanções previstas no subitem 9.2.4, poderão ser aplicadas às empresas ou aos 

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

 

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

no recolhimento de quaisquer tributos; 

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

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

virtude de atos ilícitos praticados. 
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9.13 - As penalidades previstas neste edital podem ser aplicadas, a juízo da Administração, 

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

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

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

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

 

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

9784/99 e regras contidas no Edital. 

 

10. CONDIÇÕES GERAIS 

 

10.1 – O objeto desta concorrência deverá atender as especificações constantes neste Termo 

de Referência. 

 

10.2 - Não será permitida a subcontratação. 

 

10.3 - 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. 

 

10.4 - 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. 

 

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

competente, integrará o Edital para aquisição do equipamento objeto desta Licitação. 
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Mineiros/GO, 08 de setembro de 2016. 

Proposto por: 

 

 

Nilvan Domingos Barbosa 

Pró-Reitor de Administração e Planejamento 

Aprovado por: 

 

Ita de Fátima Dias Silva 

Diretora Geral 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 A signatária __________________________________________________________, 

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

Rua __________________________________, pela presente. DECLARA para todos os fins 

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

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

fato impeditivo ou suspensivo que implique na inabilitação. 

 

 

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

 

 

Mineiros, ______ de _______________ de _______ 

 

 

 

 

 

                                 _______________________________________ 

Empresa Proponente 

 

 

 

 

 

 



FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - 

FIMES 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

46 

 

  

 

ANEXO III 

 

PROPOSTA COMERCIAL - Concorrencia 002/2016 - PROCESSO Nº /2016. 

Razão Social da PROPONENTE:  

Endereço: 

CEP: Fone: Fax: 

E-mail: CNPJ: Inscrição Estadual: 

 

OBJETO: a concessão de uso de bem público, em caráter precário, do espaço reservado 

para a lanchonete, localizada na Unidade I da Fundação Integrada Municipal de Ensino 

Superior- FIMES, com área total de 28,864 m² ( vinte e oito metros e oitocentos e 

sessenta e quatro centimetros), no pátio Central, objetivando a comercialização de 

refeições e lanches e outro espaço de 5,30 (cinco ponto trinta metros quadrados), tipo 

trailer de lanches, também destinado à comercialização de lanches, destinado aos 

servidores e discentes da instituição, bem como aos visitantes , conforme especificações 

contidas no ANEXO I. 

 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO P.UNIT. P.TOTAL 

      

      

  

 

 

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

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

solicitadas pelos departamentos, e a entrega dar-se a em até 30 (trinta) dias após o 

recebimento da ordem de fornecimento, expedida pelo setor competente. 

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

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

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



FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - 

FIMES 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

47 

 

  

 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 desta Licitação 

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. 

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.  

 

 

 

 

_____________,____,____________ 2016 

 

 

 

 

_________________ 

Representante legal  

Função 

 

 

OBS: DEVERÁ SER COLOCADA NO ENVELOPE B 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

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

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

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

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

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

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

licitatório da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - FIMES. 

 

 

 

Localidade, _________ de ________ de 2016. 

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 

 

 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO 

ONEROSO DE ÁREA, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A FUNDAÇÃO INTEGRADA 

MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR  E A 

EMPRESA _________________________, 

CONFORME CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 

A SEGUIR.  

 

 

DAS PARTES:  

  

CEDENTE: 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, 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 001/2013 CS de 1º de fevereiro de 2013.   

  

CESSIONÁRIA:  ________________________________________, pessoa jurídica de 

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

__________________________, representada por ____________________________.  
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O objeto deste Contrato é a concessão de uso, a título oneroso, pela Cedente em favor da 

Cessionária, do espaço reservado para a lanchonete, localizada na Unidade I da 

Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior- FIMES, com área total de 28,864 m² 

(vinte e oito metros e oitocentos e sessenta e quatro centimetros), no pátio Central, 

objetivando a comercialização de refeições e lanches ou o espaço de 5,30 (cinco ponto 

trinta metros quadrados), tipo trailer de lanches, também destinado à comercialização 

de lanches, destinado aos servidores e discentes da instituição, bem como aos visitantes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

 

O presente Termo de Concessão de Uso a título oneroso terá vigência de 12 (doze) meses, 

contado a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 

limitado a sessenta meses. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONTRAPARTIDA 

 

A Cessionária recolherá a importância de R$____(___), relativa a contrapartida da concessão 

de uso, mensalmente, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos do mês subsequente ao do 

vencimento, em favor da FIMES. 

 

Parágrafo Primeiro – A regra do caput desta cláusula deverá ser observada em caso de 

prorrogação da vigência. 

 

Parágrafo Segundo – Após decorridos os 12 (doze) meses, em caso de prorrogação da 

vigência, o valor relativo à contrapartida da concessão do uso do espaço será reajustado pelo 

índice do INPC/IBGE ou outro índice do governo que venha a substituí-lo, salvo se advier 

disposição legal em contrário. 
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CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DA TABELA DE PREÇOS 

 

O valor da tabela de preços proposta poderá ser alterada na periodicidade da cláusula anterior. 

 

Parágrafo Único – Para alteração da tabela, a Concessionária deverá efetuar coleta de preços 

e encaminhar ao servidor responsável da Concedente para aprovação. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA INSTALAÇÃO 

 

A Cessionária deverá instalar o mobiliário, bem como adotar as demais medidas necessárias, 

com vistas a iniciar a exploração dos serviços da lanchonete no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, contado a partir da assinatura deste Termo de Concessão de Uso, providenciando, 

inclusive, toda a documentação necessária à ocupação. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA 

 

A Cessionária, durante a vigência deste Termo, compromete-se a: 

 

a) usar o imóvel objeto deste, exclusivamente, para instalação da lanchonete, sendo-lhe 

proibido em-prestá-lo, cedê-lo, transferi-lo, arrendá-lo, sublocá-lo a terceiro, no todo ou em 

parte, sem o prévio e expresso consentimento do Cedente. 

b) manter o imóvel cedido em perfeitas condições de conservação e asseio, com todas as 

suas instalações em funcionamento, como se fosse de sua propriedade, ressarcindo o Cedente 

de qualquer prejuízo decorrente de uso inadequado; 

c) arcar com a despesa de uso de gás e seus respectivos “cilindros”; 

d) providenciar o fornecimento de mesas e cadeiras, na quantidade suficiente para 

atender a demanda, a qual levará em conta a arquitetura e demais mobiliários do prédio; 
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e) fornecer todos os utensílios e equipamentos de cozinha e lanchonete que se façam 

necessários para a prestação dos serviços, tais como: liquidificadores, espremedores de frutas, 

pratos, travessas, talheres, copos descartáveis, xícaras, paliteiros, saleiros, toalhas de mesa, 

bandejas, palitos, guardanapos de papel, canudos para refrigerantes, uma balança para pesar 

os lanches, etc; 

f) providenciar a higienização, desinfecção e imunização das áreas e instalações 

utilizadas, independentemente dos serviços realizados pela FIMES, não podendo utilizar 

produto químico nocivo ao ser humano; 

g) utilizar produtos de limpeza adequados à natureza dos serviços, tais como detergentes 

com alto poder bactericida, ação fungicida e propriedade vermicida, de forma a se obter a 

ampla higienização do ambiente, equipamentos e utensílios de cozinha, bem como das mãos 

dos empregados que manipulam os alimentos; 

h) preparar os lanches e bebidas com gêneros de qualidade devidamente registrados nos 

órgãos competentes, com ótima apresentação, dentro das exigências de higiene e técnicas 

culinárias; 

i) os molhos de maionese, ketchup e mostardas disponíveis na lanchonete deverão estar 

disponíveis em sachês individuais; 

j)  afixar, em local visível, a tabela contendo os preços dos produtos oferecidos, sendo 

vedada a inclusão de taxas nos preços das tabelas ou sua cobrança à parte; 

k) os funcionários disponibilizados pela Concessionária para atendimento aos clientes 

deverão utilizar uniforme e estar devidamente identificados com crachá. O uniforme deverá 

ser branco, composto de guarda-pó/jaleco e proteção para cabelos (gorro ou touca), não será 

permitido o uso de “bonés” como proteção para cabelos; 

l) substituir imediatamente qualquer de seus empregados ou prepostos que sejam 

considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares da Concedente ou que 

deixem de observar as regras de cortesia no trato com os usuários; 

m) cumprir as exigências dos órgãos atrelados à Fiscalização, mantendo em local visível o 

comprovante de inspeção da Vigilância Sanitária, dentro do prazo de validade; 
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n) responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Cedente ou a terceiros 

em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, 

independentemente de outras cominações legais a que estiver sujeita; 

o) arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada 

por seus funcionários durante a execução dos serviços, ainda que no recinto do Cedente; 

p) comunicar à fiscalização do Cedente, por escrito, qualquer anormalidade verificada 

nas instalações da área cedida e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

q) assumir inteira e exclusivamente as responsabilidades civis, penais e administrativas 

decorrentes do uso da área que lhe for entregue; 

r) permitir o acesso da fiscalização do Cedente, ou de servidores, por ele indicados, bem 

como de ter-ceiros contratados para execução de qualquer serviço que julgar necessário; 

s) manter durante a concessão de uso, as condições de regularidade junto ao FGTS, 

INSS, da Fazenda Federal, Estadual e Municipal, apresentando os respectivos comprovantes, 

sempre que solicitados pelo Cedente; 

t) responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e aqueles 

decorrentesde acidente de trabalho de seus empregados, no desempenho de seus serviços ou 

em conexão com eles, não existindo entre o Cedente e àqueles qualquer vínculo empregatício. 

A inadimplência da Cessionária, em relação a esses encargos, não transfere para o Cedente a 

responsabilidade por seu pagamento; 

u) Efetuar o pagamento relativo à contrapartida da concessão de uso, em parcela mensal, 

em favor da FIMES, mediante depósito, conforme valor fixado neste Termo, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias corridos, do mês subsequente ao do vencimento, em conta indicada 

pela CEDENTE; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CEDENTE 

 

A fiscalização dos serviços de que trata esta concessão será exercida pela Gerência de 

Licitações, Suprimentos, Contratos e Convênios, que terá, entre outras, as seguintes 

incumbências: 
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a) A realização de pesquisa de satisfação, trimestralmente, a qual implicará na perda da 

concessão caso em duas pesquisas consecutivas, a nota geral for inferior a 25, conforme 

previsto no Projeto 

Básico; 

b) receber e examinar as críticas, sugestões e reclamações dos usuários; 

c) Fiscalizar administrativamente o cumprimento do contrato; 

d) Encaminhar à Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças o documento que 

relacione as ocorrências que impliquem em multas e/ou sanções, que impliquem em perda 

do contrato, a serem aplicadas à Concessionária; 

e) Exigir a limpeza da área física, equipamentos e utensílios utilizados na execução dos 

serviços; 

f) Verificar os hábitos de higiene do pessoal da concessionária; 

g) Fazer vistorias, quando necessário, no local de preparo dos alimentos; 

h) Fiscalizar, rigorosamente, a questão de higiene e conservação dos alimentos; 

i) Relatar as ocorrências que exijam a comunicação às autoridades de fiscalização sanitária; 

j) Arcar com as despesas de água e energia elétrica. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS BENFEITORIAS E CONSERVAÇÃO 

 

Qualquer alteração de espaço físico do bem objeto do presente Termo, como edificações de 

parede de alvenaria, instalação de divisórias ou outros materiais similares, só poderá ser 

realizada pela Cessionária mediante prévio e expresso consentimento do Cedente. 

 

Parágrafo Primeiro – A Cessionária, com as ressalvas do caput, fica obrigada a entregar o 

imóvel nas mesmas condições em que o recebeu. 

 

Parágrafo Segundo – As benfeitorias realizadas no imóvel pela Cessionária passam a 

integrá-lo e nele deverão permanecer após o término da ocupação, não ficando obrigado o 

Cedente a pagar qualquer tipo de indenização pelas obras e serviços realizados. 
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CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO 

CONTRATO 

 

A fiscalização deste Termo e o procedimento operacional será acompanhada pelo gestor (a) 

do termo:  servidor (a) _________________, matrícula ________, cargo __________ que 

deverá observar as disposições do Art. 67 da Lei 8.666/93 e Arts. 51 a 54 da Lei Estadual n. 

17.928/12. 

Parágrafo Primeiro – O tem como incumbência principal verificar se o valor da 

contrapartida da concessão de uso foi recolhido no prazo estipulado. 

Parágrafo Segundo – O gestor do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas aos encargos da Cessionária, determinando o que for necessário à sua 

regularidade. 

Parágrafo Terceiro – A fiscalização dos serviços atuará no interesse exclusivo do Cedente, 

não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da Cessionária, inclusive perante terceiros, 

por qualquer irregularidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES DO TERMO 

Compete às partes, de comum acordo, salvo nas situações previstas neste instrumento, na Lei 

n. 

8.666/93 e noutras disposições legais, realizar, via Termo Aditivo, as alterações nos termos 

deste Termo de Concessão que julgarem convenientes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO TERMO 

DE CONCESSÃO DE USO 

 

 O presente Termo fundamenta-se: 

 

a) Nos termos propostos pelas partes, que constem do Processo Administrativo n. 400/2016 e 

não contrariem o interesse público;  

b) Nos preceitos do Direito Público; 
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c) Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos, nas regras de Direito 

Privado (CódigoCivil Brasileiro); e 

d) Nas demais disposições da legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO 

 

O Cedente encaminhará até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, extrato deste 

termo para publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás, consoante disposição contida no 

parágrafo único do art. 61 da Lei n. 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR 

OU OMISSOS 

O Cedente e a Cessionária não serão responsabilizados por fatos comprovadamente 

decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, tal como prescrito em Lei, e deverão resolvê-

los mediante acordo mútuo. 

Parágrafo Primeiro – Cabe às partes solucionar também os casos omissos por intermédio de 

acordo. 

Parágrafo Segundo – A Administração do Cedente analisará, julgará e decidirá, em cada 

caso, as questões alusivas e incidentes, que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou 

de força maior. 

Parágrafo Terceiro – Os agentes públicos responderão, na forma da Lei, por prejuízos que, 

em decorrência de ato comissivo ou omissivo, causarem às partes, no exercício de atividades 

específicas do cumprimento deste Termo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 

 

A Concessão de Uso poderá ser rescindida por qualquer uma das partes em razão do 

descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nele pactuadas, bem como pela 

superveniência de norma legal ou fato administrativo que torne formal ou materialmente 

inexequível ou, ainda, amigavelmente ou por ato unilateral, devidamente motivado, mediante 
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comunicação prévia da parte que dele desinteressar, com antecedência mínima de 90 

(noventa) dias. 

Parágrafo Primeiro – Considerar-se-á rescindido o presente Termo, independentemente de 

ato especial, retornando o espaço à posse do Cedente, sem direito da Cessionária a qualquer 

indenização, inclusive por benfeitorias realizadas, nos seguintes casos: 

a) Se vier a ser dada utilização diversa da que lhe foi destinada, no todo ou em parte do espaço 

cedi-do; 

b) Se houver inadimplemento de cláusulas deste Termo; 

c) Se a Cessionária renunciar à concessão, deixar de exercer suas atividades específicas, ou 

ainda na hipótese de sua extinção, liquidação ou falência; 

d) Se em qualquer época o Cedente necessitar do imóvel para seu uso próprio. 

Parágrafo Segundo – O presente termo poderá ser rescindido por 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. 

Parágrafo Terceiro – Na hipótese de rescisão do ato de concessão, a Cessionária terá o prazo 

de 30 (trinta) dias úteis para entrega do local, a contar da comunicação oficial. 

Parágrafo Quarto – Em qualquer caso, a devolução da área ao Cedente deverá ser 

formalizada mediante termo acompanhado de laudo de vistoria, no qual deverá ser informada 

a data do ato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM 

CASO DE RESCISÃO 

A Cessionária reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, 

previstos no art. 77 da Lei n. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES 

 

Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas neste Termo de Concessão de Uso, 

a Cessionária sujeitar-se-á às seguintes sanções, garantido o direito de defesa: 
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 a) Advertência, nos casos de menor gravidade; 

b) multas: 

b.1 – de 5 % (cinco por cento) sobre o valor total da proposta, no caso de recusa 

injustificada da 

Concessionária em firmar o termo de contrato, no prazo estabelecido;  

b.2 - de 0,3 % (três décimos por cento) por dia em virtude de atraso injustificado no 

início de sua execução; 

b.3 - de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, em razão de interrupção 

dos serviços prestados por período superior a 48 (quarenta e oito) horas; 

b.4 – multa, conforme disposto no Anexo I, recolhida no prazo máximo de 05 (dias) 

dias úteis,contado da comunicação oficial; 

c) A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser paga espontaneamente 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contado do recebimento da intimação da decisão 

condenatória, ou cobrada judicialmente. 

d) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com 

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

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

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 a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

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

Parágrafo Primeiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente 

justificado e aceitos pela Administração do Órgão, o licitante vencedor ficará isenta das 

penalidades mencionadas. 

Parágrafo Segundo – Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita ao 

cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da Procuradoria-Geral de Justiça 

e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO ATRASO NO PAGAMENTO 
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No caso de o CESSIONÁRIO incorrer em mora, ou seja, atrasar o pagamento dos valores a 

título de concessão incidirá sobre o valor vencido, multa contratual de 2%, acrescido de juros 

moratórios de 1% ao mês, bem como é facultado à CEDENTE, sem prejuízo das penalidades 

acima impostas, rescindir o presente instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 

 

Fica eleito o foro da cidade deMineiros, Estado de Goiás, para dirimir as questões decorrentes 

da execução deste Termo de Concessão de Uso, não obstante qualquer mudança de domicílio 

que a Cessionária venha a adotar, o qual expressamente aqui renuncia. 

 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo de Concessão de Uso 

em 03 (três) vias de igual teor, acompanhado de duas testemunhas. 

 

Mineiros/GO, ____ de __________________ de 2016. 

CEDENTE: 

     Testemunhas:  

________________________________       ________________________________ 
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ANEXO VIII 

 

CAPÍTULO V 

 

DO ACESSO AOS MERCADOS 

Seção única 

Das Aquisições Públicas 

 

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

empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 

Art. 43.  As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 

certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

§ 1o  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 

administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa.         

§ 2o  A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste artigo, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 

no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

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

licitação. 

Art. 44.  Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

§ 1o  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada. 

§ 2o  Na modalidade de concorrência, o intervalo percentual estabelecido no § 1o deste artigo 

será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 
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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 licitação, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) 

minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

Art. 46.  A microempresa e a empresa de pequeno porte titular de direitos creditórios 

decorrentes de empenhos liquidados por órgãos e entidades da União, Estados, Distrito 

Federal e Município não pagos em até 30 (trinta) dias contados da data de liquidação poderão 

emitir cédula de crédito microempresarial. 

Art. 47.  Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e 

fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e 

simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do 

desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da 

eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica.          

Parágrafo único.  No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier legislação 

estadual, municipal ou regulamento específico de cada órgão mais favorável à microempresa 

e empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação federal.       

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
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Art. 48.  Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração 

pública:         

I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de 

microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais);       

II - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, 

exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte;  

III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 

25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de 

pequeno porte.      

§ 1o  (Revogado).       

§ 2o  Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, os empenhos e pagamentos do órgão ou 

entidade da administração pública poderão ser destinados diretamente às microempresas e 

empresas de pequeno porte subcontratadas. 

§ 3o  Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão, justificadamente, estabelecer a 

prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local 

ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.       

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: 

I - (Revogado);         

II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 

microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de 

cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 

porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou 

complexo do objeto a ser contratado; 

IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos I e II do art. 24 da 

mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de microempresas e 

empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso I do art. 48.         

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art47
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art24
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ANEXO IX – TERMO DE APRESENTAÇÃO DO LICITANTE PARA FINS DE 

CREDENCIAMENTO 

 

Apresentamos as seguintes informações à Comissão de Licitação da Fundação Integrada 

Municipal de Ensino Superior – FIMES, para fins de participação no certame de Concorrência 

n. 002/2016, de forma resumida e organizada, facilitando a identificação e o registro dos 

dados referentes a este proponente: 

 

RAZÃO SOCIAL: 

NOME FANTASIA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

REPRESENTANTE LEGAL/SÓCIOS: 

 

1) NOME DO SÓCIO: 

Endereço: 

Naturalidade: 

RG:            Data de Emissão:              

CPF: 

 

2) NOME DO SÓCIO 

Endereço: 

Naturalidade: 

RG:            Data de Emissão:              

CPF: 

 

PREPOSTO/PROCURADOR: 

 

1) NOME DO PREPOSTO: 

Endereço: 

Naturalidade: 

RG:            Data de Emissão:              

CPF: 
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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. 

 


