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MODALIDADE: Pregão Presencial  

Edital: 002/2013 

PROCESSO Nº 000051/2013  

   

A Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares - Faceli, pessoa 

jurídica de direito público, por intermédio da Comissão de Pregão, designada pela Portaria n° 006, de 11 de 

março de 2013, com sede na Avenida Presidente Costa e Silva, 155, Bairro Novo Horizonte - Linhares-ES, 

CEP.: 29.902-120, torna público que no dia 08 de Abril de 2013, às 16 horas, realizará licitação na 

modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL, especificados nos anexos deste Edital, sob o regime de 

MENOR PREÇO POR UNIDADE na aquisição de 12 (doze) aparelhos projetor multimídia (data-shows), 

destinados às salas de aula da Fundação Faceli, a qual será processada e julgada em conformidade com as 

Leis nºs 10.520/02 e 8.666/93, e suas alterações, Lei Complementar nº 123/06,  e em conformidade com o 

processo n° 000042/2013 .  

O edital poderá ser acessado mediante download no sítio oficial na internet da Fundação Faceli: 

www.faceli.edu.br   

Os envelopes contendo a documentos de Credenciamento e Declaração de Enquadramento no Regime das 

Micro e Pequenas empresas conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 (ENVELOPE A), Proposta 

Comercial (ENVELOPE B) e a Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação e Documentação 

Habilitatória (ENVELOPE C) deverão ser protocolados na Fundação Faculdades Integradas de Ensino 

Superior do Município de Linhares - Faceli, situada na Avenida Presidente Costa e Silva, 155, Bairro Novo 

Horizonte - Linhares-ES, CEP 29.902-120, sala 24, diariamente, das 13h às 17h, até às 15 horas do dia 08 de 

Abril de 2013, ou no mesmo horário do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente na 

data marcada.  

  

A conferência do edital cabe ao licitante no momento da retirada do mesmo.  

   

1 - DO OBJETO 

 

1.1 - O presente Pregão tem por objeto a  contratação de empresa especializada no fornecimento de 

projetores multimídia (data-shows), conforme especificado no Termo de Referência anexo.  

 

1.2- Integram este Edital, independente de transcrição, os seguintes anexos:  

 

A) Anexo I - Termo de Referência;  

B) Anexo II - Minuta de Contrato;  

C) Anexo III - Modelo de Proposta Comercial;  

D) Anexo IV - Modelo: Termo de Credenciamento;  

http://www.faceli.edu.br/
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E) Anexo V - Modelo de declaração: Cumprimento dos requisitos de habilitação;  

F) Anexo VI - Modelo de Declaração de enquadramento no Regime de Microempresa - ME, Empresa 

de Pequeno Porte - EPP ou Micro Empreendedor Individual.  

G) Anexo VIII - Modelo de Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo à habilitação 

na presente licitação;  

H) Anexo IX - Modelo de Declaração de Inexistência de menores em seu quadro de pessoal, 

conforme determina o Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e Lei n.º 9.854/99, 

regulamentada pelo Decreto n.º 4.358/02;  

   

2 - DA PARTICIPAÇÃO  

 

2.1 - Poderão participar desta Licitação os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive 

quanto à documentação, constantes deste Edital e seu(s) Anexo(s).  

2.1.1 - Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 

propostas.  

   

2.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:  

2.2.1 - Concordatárias ou em processo de falência, recuperação judicial, sob concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação;  

2.2.2 - Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que 

por esta tenham sido declaradas inidôneas;  

2.2.3 - Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, 

ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição;  

2.2.4 - Estrangeiras que não funcionem no País;  

 

2.3 - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP E 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL NAS LICITAÇÕES DEVERÃO SER OBSERVADO OS SEGUINTES 

REQUISITOS: 

2.3.1 - A fim de receber os benefícios da Lei Complementar nº 123/06 o licitante deverá apresentar no 

ENVELOPE A juntamente com a declaração de enquadramento no regime das MEs e EPPs 

conforme modelo constante do Anexo VI, apresentar a certidão emitida pela junta comercial 

comprovando sua situação de enquadramento. Conforme o caso a licitante enquadrada no regime 

poderá ainda encaminhar o comprovante de adesão ao SIMPLES NACIONAL. 

 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1 - O Representante Legal ou Representante Constituído deverá encaminhar no Envelope A para 

credenciamento juntamente com a Declaração de Enquadramento no regime das MEs e EPPs conforme 

modelo constante do Anexo VI, o documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, 

conforme modelo contido no Anexo IV deste Edital; 
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3.1.1 - Encaminhamento de cópia autenticada do Registro Comercial, no caso de empresa individual 

ou; Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na junta comercial, 

observado as exigências do novo Código Civil e da Lei 11.127, de 28 de junho de 2005, em se 

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

documentos de eleição de seus administradores ou; Inscrição do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício ou; 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. 

 

3.1.2 - Fazendo-se representar por proprietário, sócio ou diretor, este deverá comprovar através de 

cópia autenticada de um dos itens 3.1.1, conforme o caso, a condição alegada de representante, e 

consequente posse de poderes para prática de todos os atos inerentes ao certame, juntamente com 

a cópia autenticada de sua cédula de identidade. 

 

3.1.3 - Caso a empresa se faça representar por terceiros, deverá apresentar:  

3.1.3.1 - Instrumento procuratório público ou particular, neste último caso, com firma 

reconhecida em cartório e cópia autenticada de um dos itens 3.1.1, conforme o caso, que lhe 

outorgue poderes específicos para a prática de todos os atos inerentes ao certame, 

juntamente com a cédula de identidade do OUTORGADO; ou 

 

3.1.3.2 - Cópia autenticada de um dos itens 3.1.1, conforme o caso, juntamente com o Termo 

de Credenciamento constante no anexo IV deste edital; juntamente com a cópia autenticada 

de sua cédula de identidade, do CREDENCIADO. 

 

3.2 - A NÃO APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE EXIGIDO NOS ITENS ACIMA 

ACARRETARÁ NO DESCREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA LICITANTE. 

 

3.3 - Não serão julgados nem abertos os envelopes das licitantes que enviarem seus documentos (Envelopes 

A, B e C), sem a presença de um representante legal/credenciado.  

   

3.4 - Na abertura da sessão, os interessados deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes 

para formulação de ofertas e lances verbais, nos termos do inciso IV, artigo 11, do Decreto nº 3.555/00, 

para a prática dos demais atos do certame, conforme item 3 deste Edital. 

 

3.5 - A apresentação dos documentos descritos no item 3.1.1, no momento do credenciamento, dispensa a 

reapresentação do documento no envelope de documentação habilitatória. 

 

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO DE 

ENQUADRAMENTO NO REGIME DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - ENVELOPE A, DAS 

PROPOSTAS DE PREÇOS - ENVELOPE B e OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE C. 
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4.1 - Os envelopes contendo os documentos de Credenciamento e Declaração de Enquadramento no regime 

das MEs e EPPs (ENVELOPE A),  Proposta Comercial (ENVELOPE B) e a Declaração de Cumprimento aos 

Requisitos de Habilitação e os Documentos Habilitatórios (ENVELOPE C) que a instruírem, deverão ser 

protocolados na Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares - Faceli, no 

local, dia e hora determinados no preâmbulo do Edital, em 3 (três) envelopes distintos, devidamente lacrados 

e rubricados no fecho, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. 

4.1.1 - Envelope A deverá conter os documentos de CREDENCIAMENTO e DECLARAÇÃO DE 

ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA - ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE - 

EPP OU MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL,contidas nos Anexos IV e VI deste edital, além da 

Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação, conforme anexo V. 

4.1.2 - Envelope B deverá conter a PROPOSTA COMERCIAL que atenda a todos os requisitos do 

Item 5 deste edital, devendo preferencialmente ser apresentada conforme modelo de Proposta 

Comercial no Anexo III deste edital. Deverá ainda integrar o envelope B sob pena de 

desclassificação, A DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

COMERCIAL conforme Anexo VII do Edital; 

4.1.3 - Envelope C deverá conter os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos no item 7 deste 

Edital, bem como a DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, 

conforme anexo V. 

   

4.2 - Os envelopes deverão conter em sua parte externa, os dizeres:  

     4.2.1   

FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE 

LINHARES - FACELI 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013 

ENVELOPE A - CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:  

CNPJ:  

 4.2.2  

FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE 

LINHARES - FACELI 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013 

ENVELOPE B - PROPOSTA DE PREÇOS  

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:  

CNPJ:  

4.2.3  

FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE 

LINHARES - FACELI 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013 

ENVELOPE C - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:  

CNPJ:  
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4.3 - A reunião para abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial e dos Documentos Habilitatórios 

será pública, dirigida pelo Pregoeiro Oficial, auxiliado pela Comissão de Apoio ao Pregão, e realizada de 

acordo com a Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e em conformidade com este Edital e seus Anexos.  

   

4.4 - Declarada a abertura da sessão de Pregão pelo Pregoeiro Oficial, dando-se início à ABERTURA dos 

envelopes, e após o horário designado para protocolo destes, não mais serão admitidos novos proponentes.  

   

4.5 - Serão abertos todos os envelopes de PROPOSTAS COMERCIAIS apresentados, sendo feita a sua 

conferência e rubrica da Equipe de Apoio e posteriormente pelo Pregoeiro, as propostas serão 

disponibilizadas para conferências e rubricas dos Licitantes Credenciados.  

4.5.1 - As Propostas Comerciais serão julgadas conforme disposto posteriormente neste edital e 

deverão atender aos requisitos deste edital.  

   

5 - DOS REQUISITOS PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL  

 

5.1 - O critério de julgamento será o de menor preço por unidade; portanto, a proposta deverá ser 

datilografada ou digitada, apresentada em papel timbrado ou impresso da empresa, sem alternativas, 

emendas, rasuras ou entrelinhas; suas folhas devem estar numeradas e rubricadas e a última assinada pelo 

seu representante legal, obedecendo rigorosamente aos termos do edital e do Termo de Referência, e dela 

devem constar:  

5.1.1 - Indicação de preço fixo e irreajustável, preferencialmente em algarismo e por extenso, devendo 

nos preços informados já estar inclusos os impostos, taxas, seguros e garantia, bem, assim, deduzidos 

quaisquer descontos que venham a ser concedido.  

5.1.2 - Indicação da validade, cujo prazo não seja inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 

data da apresentação da Proposta Comercial, sendo vedada simples manifestação "conforme o 

edital", sob pena de desclassificação da licitante que não informar a validade de sua proposta. 

5.1.3 - Indicação do Nome ou Razão Social da proponente, informando o endereço completo, telefone, 

fax e endereço eletrônico (e-mail), para contato, bem como as informações do Representante Legal 

que assinará o Contrato: nome, qualificação, nº do CPF/MF, Carteira de Identidade, nacionalidade, 

profissão e cargo na empresa, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), para 

contato. 

5.1.4 - Declaração expressa de que nos preços estão incluídos de todos os custos, despesas, 

impostos, fretes e outros custos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seu 

Anexo; 

5.1.5 - Quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela licitante.  

   

5.2 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente 

cotados serão considerados como inclusos na mesma, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a 

esse ou qualquer título, devendo ser os serviços prestados à Fundação Faceli sem ônus adicionais.  

   

5.3 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus 

Anexos, bem como as que sejam omissas, que apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar 
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o julgamento.  

   

5.4 - A apresentação de proposta implicará a plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  

   

5.5 - Em NENHUMA HIPÓTESE PODERÁ SER ALTERADA A PROPOSTA APRESENTADA, tanto no que 

se refere ao seu mérito, quanto ao preço, às condições de pagamento, ao prazo ou qualquer modificação que 

importe em alterar os termos originais, SOB A PENA DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NESTE 

EDITAL E NO ART. 7º DA LEI 10.520/02.   

   

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS  

6.1 - Será julgada e adjudicada vencedora a proposta que apresentar o MENOR PREÇO POR UNIDADE, 

respeitada a fase de lances. 

6.1.1 - Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no 

Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo; 

 

6.2 - Serão classificados pelo Pregoeiro o proponente que apresentar a proposta com menor preço, definido 

no objeto deste Edital e Anexos, e as propostas com preços até 10% inferiores àquele ou, as propostas das 

03 (três) melhores ofertas, conforme disposto nos incisos VIII e IX, do artigo nº 4, da Lei 10.520/02.  

   

6.3 - Aos proponentes classificados conforme subitem 6.2, será dada oportunidade para nova disputa, por 

meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes.  

6.3.1 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem valores iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta de lances.  

   

6.4 - Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados os 

prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e 

qualidade definidos no edital; 

6.4.1 - A desistência em apresentar lances verbais implicará a exclusão do licitante da etapa de lances 

e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas; 

   

6.5 - Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro 

decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade.  

   

6.6 - O Pregoeiro conduzirá as rodadas de lances até a apresentação da proposta mais vantajosa que será 

declarada arrematante.  

   

6.7 - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, conforme determina a lei complementar 123/2006, em seu art. 44.  

6.7.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a 

melhor proposta.  
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6.8 - Para efeito do disposto no item 6.7, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma, com 

observação do disposto no subitem 6.8.2:  

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta 

de preço inferior àquela considerada arrematante 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, 

serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem, 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 no intervalo estabelecido no subitem acima, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

   

6.8.1 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 6.6, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  

6.8.2 - O disposto no item 6.6 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  

6.8.3 - 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.  

   

6.9 - Após este ato, será encerrada a etapa competitiva (de lances) e ordenadas as ofertas, exclusivamente 

pelo critério de MENOR PREÇO POR UNIDADE.  

   

6.10 - Auxiliado pela Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinará e emitirá juízo quanto à aceitabilidade, 

observados os requisitos do objeto apresentado, bem como o valor proposto pela primeira classificada, e o 

atendimento os requisitos do item 5 deste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito.  

   

6.11 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, 

sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e Anexos, pelo Pregoeiro.  

   

6.12 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro 

examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda 

a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicados os materiais, 

definidos no objeto deste Edital e Anexos.  

6.12.1 - Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar       

                        com o licitante para que seja obtido preço melhor.  

   

6.13 -  No caso de igualdade do preço ofertado entre duas ou mais propostas, não sendo caso de aplicação 

dos itens 6.7 e 6.8, o Pregoeiro Oficial efetuará sorteio na própria sessão pública, para definição da ordem 

de oferta de lances.  
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6.14 -  Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, 

ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-se que 

poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito.  

   

6.15 -  Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e 

Anexos, a Proposta será desclassificada.  

   

6.16 -  Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa em sessão e na 

proposta específica, prevalecerá a da proposta.  

   

6.17 -  Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e Anexos.  

   

7 - DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO  

   

7.1 -  Após o encerramento da fase de lances verbais, com o julgamento das propostas de preço na forma 

prescrita neste Edital, proceder-se-á à abertura do envelope B, para análise dos documentos de habilitação 

da(s) proponente(s) classificada(s).  

   

7.2 - Será considerada habilitada a(o) proponente que apresentar os documentos relacionados nos subitens 

7.2.1. a 7.2.6, DESDE QUE ATENDIDOS OS REQUISITOS ESPECIFICADOS NAS OBSERVAÇÕES 01 A 

09 DESTE ITEM.  

   

7.2.1 -  Habilitação Jurídica  

 

7.2.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual; ou  

7.2.1.2 - Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou  

7.2.1.3 - Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades 

civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício; ou  

7.2.1.4 - 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.  

   

7.2.2 - Qualificação Econômico-Financeira.  

  

7.2.2.1 - Certidão negativa de pedido de falência e de concordata, expedida pelo distribuidor da sede 

da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias  da data da abertura do certame, se outro prazo 

não constar do documento.  

 

7.2.2.2 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis, já exigíveis e apresentados na forma da 

Lei, comprovando a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou 
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balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 

(três) meses da data da apresentação da proposta.  

  

7.2.2.2.1 - Para sociedades anônimas e outras companhias obrigadas à publicação do 

balanço, na forma da Lei 6.404/76 e 11.638/07, cópias da publicação de:  

a) Balanço Patrimonial;  

b) Demonstração do Resultado do Exercício;  

c) Demonstração de Fluxo de Caixa;  

d) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;  

e) Notas Explicativas do Balanço.   

  

7.2.2.2.2 -  Para outras empresas:  

• Balanço Patrimonial registrado na junta comercial ou registro de comércio competente;  

• Demonstração do Resultado do Exercício;  

• Cópia do termo de abertura e de encerramento do Livro Diário, registrado na junta     

comercial ou registro de comércio competente.  

  

Nota: O Balanço Patrimonial deverá estar acompanhado de cópia do termo de abertura e de 

encerramento, extraído do Livro Diário, registrado ou publicado, até a data de emissão da 

proposta escrita. 

OBS: Serão considerados aceitos como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e 

demonstrativo contábil apresentado na forma abaixo, conforme o caso:  

a) Publicados em órgão da imprensa oficial; ou.   

b) Publicados em jornal de grande circulação; ou.   

c) Por fotocópia autenticada, devidamente registrada na junta comercial da sede da licitante 

ou órgão equivalente; ou  

d) Por fotocópia autenticada, extraída do Livro Diário, bem como dos termos de abertura e de 

encerramento daquele livro, devidamente registrados na junta comercial da sede da licitante 

ou órgão equivalente.   

  

7.2.2.3 - A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um), em qualquer dos 

índices referidos acima, quando de sua habilitação deverá comprovar, considerados os riscos para a 

Administração e a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido 

mínimo, na forma dos §§ 2 º e 3º, do artigo 31, da Lei 8666/93, como exigência imprescindível para 

sua classificação.   

 

E ainda, 

 

7.2.2.4 - No caso de empresa constituída no exercício corrente, deverá apresentar o Balanço 

Patrimonial de abertura, e balancetes do mês anterior ao da data fixada para realização do certame 

registrado no órgão competente ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
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7.2.2.5 -  Deverá comprovar e apresentar comprovação a boa situação financeira da empresa que 

baseada na obtenção do Índice de Solvência (S) igual ou maior a 01 (um), calculado e demonstrado 

pelo licitante, na proposta, por meio da seguinte fórmula: 

Ativo Total 

S =                                                                       = > ou = 1,00
 

Passivo Exigível Total 

 

OBSERVAÇÃO: Serão considerados aceitos como na forma da lei, o Balanço Patrimonial e 

demonstrativo contábil apresentado na forma abaixo, conforme o caso: 

 

a) Publicados em órgão da imprensa oficial; ou  

b) Publicados em Jornal de Grande Circulação; ou  

c) Por fotocópia autenticada, devidamente registrada na Junta Comercial da sede da licitante ou 

Órgão equivalente; ou 

d) Por fotocópia autenticada, extraída do Livro Diário, bem como dos Termos de Abertura e de 

Encerramento daquele livro, devidamente registrados na Junta Comercial da sede da licitante ou 

Órgão equivalente.  

 

7.2.3 -  Regularidade Fiscal e Trabalhista 

   

7.2.3.1 - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

fornecido pela Caixa Econômica Federal.  

   

7.2.3.2 - Certidão atualizada de inexistência de débito para com o Instituto Nacional de Seguro 

Social - INSS.    

   

7.2.3.3 - Certidões de regularidade de situação quanto aos encargos tributários federais (certidões 

emitidas pela Procuradoria da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal).  

 

7.2.3.4 - Comprovação de Regularidade perante a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos 

relativos ao domicílio ou sede do proponente. O proponente com filial no município de LINHARES 

fica obrigado a fornecer a certidão relativa a essa filial, para atendimento do item.  

   

7.2.3.5 - Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 

proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto 

licitado.  

   

7.2.3.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no sítio eletrônico do Tribunal 

Superior do Trabalho: http://www.tst.gov.br, em atendimento à Lei 12.440/2011 e à Resolução 

Administrativa do Tribunal Superior do Trabalho nº 1470/2011. 

 

 

http://www.tst.gov.br/
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7.2.4 - Prova de Regularidade Cadastral  

 

7.2.4.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

 

         7.2.5 - Qualificação Técnica. 

 

7.2.5.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 

objeto desta licitação, mediante apresentação de atestado de capacidade técnica, expedido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, compatíveis com o objeto desta licitação, devidamente 

assinado pelo representante legal e em papel timbrado do emissor, com firma reconhecida em 

Cartório do emissor;  

 

 

7.2.6 - Declarações: 

   

7.2.6.1 -  Declaração de Superveniência de fato impeditivo para habilitação;  

   

7.2.6.2 -  Declaração de Inexistência de menores em seu quadro de pessoal (Inciso XXXIII do art. 7º 

da Constituição Federal e Lei n.º 9.854/99, regulamentada pelo Decreto n.º 4.358/02). 

   

7.2.7 - OBSERVAÇÕES QUANTO A HABILITAÇÃO  

   

1. Objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado.  

2. Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão 

ressalva que autorize a sua aceitação.  

3. A documentação exigida nos subitens do item 7 deverá ser compatível com as respectivas 

inscrições  nas esferas federal, estadual e municipal, sendo vedada, na apresentação, a mesclagem 

dos documentos de estabelecimentos diversos (número de inscrição no C.N.P.J.).  

4. A aceitação dos documentos obtidos via Internet ficará condicionada. conforme o caso, à 

confirmação de sua validade também por esse meio, pela Equipe de Apoio ou pelo Pregoeiro.  

5. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do 

proponente. Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a 

Administração Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será 

considerado o lapso de 03 (três) meses entre a data de sua expedição e a da abertura do certame.  

6. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia 

reprográfica autenticada por tabelião de notas ou por oficiais do Registro Civil das pessoas naturais, 

competentes ou em publicação de órgão da imprensa na forma da lei, exceto a proposta.  

6.1  Nenhum documento será autenticado nas sessões da licitação.  

6.2 Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao 

processo licitatório.  
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7. Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecimento no item 7 deste Edital, 

não poderão, em hipótese alguma, ser substituído por protocolos que configurem o seu 

requerimento, não podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao prazo fixado para a abertura do 

certame.  

8. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 

dispositivo deste edital e seus anexos, o Pregoeiro inabilitará o licitante.  

9. A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País deverá apresentar, também, o 

decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir.  

   

8 - DOS QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  

 

8.1 -  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 

solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.  

8.1.1 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser direcionados ao Pregoeiro do certame, por meio 

eletrônico, para o e-mail: licitacao@faceli.edu.br ou entregue no Departamento Administrativo da 

Fundação Faceli, sito na Av. Presidente Costa e Silva, 155, bairro Novo Horizonte, Linhares-Es, de 

segunda a sexta-feira, no horário de 13 h às 18h.  

8.1.2 - As impugnações ao Edital de Licitação DEVERÃO SER PROTOCOLADAS na Fundação Faceli 

situada na Av. Presidente Costa e Silva, 155, bairro Novo Horizonte, Linhares-ES, de segunda a sexta-

feira, no horário de 13h às 17h.  

   

8.2 - Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.  

   

8.3 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.  

 

8.4 - Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o 

texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

8.5 - É vedada a licitante a utilização de recurso ou impugnação sem qualquer fundamento, ou de natureza 

meramente protelatório, ou que vise a tumultuar o procedimento licitatório. Identificado tal comportamento, 

poderá a comissão de licitação ou, se for o caso, a autoridade superior, arquivar sumariamente os 

expedientes, bem como aplicar penalidade. 

 

8.7 - As impugnações interpostas fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado 

legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente não serão conhecidas; 

 

8.8 - Para fins de identificação para interposição da impugnação citada no item anterior, o impugnante deverá 

juntar a cópia do contrato social consolidado, devidamente autenticado quando este for um dos sócios, ou 

instrumentos procuratório público ou particular, com firma reconhecida em cartório e cópia autenticada do 

mailto:licitacao@faceli.edu.br


 

 

 

pág.13 

 

contrato social consolidado. 

   

9 - DOS RECURSOS  

9.1 - Declarado o(s) vencedor(es), qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 

de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, 

ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as contrarrazões, em igual número de dias, 

que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos.  

   

9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e 

adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.  

   

9.3 - Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.  

   

9.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

   

9.5 - A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a termo em ata.  

   

9.6 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Fundação Faceli, 

Comissão de Pregão, situada na Av. Presidente Costa e Silva, 155, bairro Novo Horizonte, Linhares-ES, em 

dias úteis, no horário de 13h às 17h. Não serão reconhecidos os recursos interpostos enviados por fax, e 

vencidos os respectivos prazos legais.  

   

10 -  DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 

 

10.1 - A empresa vencedora obrigar-se-á a cumprir este edital e as disposições de sua proposta.  

 

10.1.1 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

10.1.2 - A entrega dos equipamentos será forma única, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados do 

recebimento da ordem de fornecimento, improrrogável, sob pena de aplicação de sanção, sendo  

também vedado o parcelamento da entrega.   

10.1.3 - Os equipamentos serão entregues na Avenida Presidente Costa e Silva, 155, bairro Novo 

Horizonte, Linhares-ES, em dias úteis, no horário das 13h às 18h. 

10.1.4 - Os equipamentos deverão ser entregues em perfeitas condições de uso e de acordo com as 

especificações estabelecidas no Edital/Empenho, observando-se, também, os prazos de entrega 

estabelecidos para que se declarem os aceites. 

10.1.5 - O setor administrativo da Fundação Faceli poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou 

irregularidades que forem verificadas nos equipamentos, ou até a substituição por outros, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento daqueles que forem 

devolvidos.  
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10.1.6 - No ato da entrega dos equipamentos a empresa vencedora do certame deverá encaminhar o 

Termo de Garantia com prazo mínimo de 12 (doze) meses, visando assegurar ao setor requisitante 

a reclamação de troca destes, caso seja constatada alguma falha ou irregularidade. 

10.1.7 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem a prévia  anuência do 

CONTRATANTE; 

10.1.8 - Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais 

e fiscais, bem como seguros, desde que resultantes da contratação com a Fundação Faceli; 

10.1.9 - Credenciar junto à Direção Administrativa da Fundação Faceli um representante para prestar 

esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surjam durante a execução do contrato; 

10.1.10 - Emitir Nota Fiscal/Fatura discriminativa contendo os materiais a serem entregues, 

devidamente atestada por servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante 

a pagar os valores correspondentes às multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, de 

acordo com os termos do edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo. Deverá ainda, ser 

anexada a comprovação da quitação com o INSS e FGTS, de acordo com a legislação em vigor; 

10.1.11 - Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do 

contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos 

termos da legislação vigente. 

 

11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

11.1 - Se o licitante desistir de sua proposta ou não a mantiver após a abertura dos envelopes de proposta de 

preço,  se vencedor, convocado dentro do prazo de validade da proposta recusar-se a assinar o contrato, 

injustificadamente, serão convocados os demais licitantes, na ordem de classificação, para fazê-lo, 

sujeitando-se o primeiro licitante desistente às penalidades seguintes, sem prejuízo da aplicação de outras 

cabíveis:  

11.1.1 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Fundação Faceli a ser aplicada pela 

autoridade máxima da Fundação Faceli, observadas as exigências legais;  

11.1.2 - Na hipótese de apresentação de declaração falsa ou deixar de apresentar a documentação 

exigida para o certame, não celebrar o contrato, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato ou ensejar o retardamento do certame, ficará impedido de contratar com a 

Fundação Faceli pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das sanções previstas no contrato ou 

outra qualquer prevista neste edital, de acordo com o artigo 7º, da Lei 10.520/2002.  

11.1.2.1 - A Aplicação da sanção prevista no subitem anterior cabe à autoridade requisitante do 

certame.  

   

11.2 - Da sanção aplicada caberá recurso, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 

da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção;  

11.2.1  - A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público, 

atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.  
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12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

12.1 - As despesas decorrentes desta Licitação correrão à conta de dotação orçamentária própria consignada 

no Orçamento da Fundação Faceli para o exercício de 2013 e subsequentes, a saber:  

 4490.0520.0000 – Equipamento e Material permanente  
 

   

13 - DO CONTRATO  

Ver Anexo II - Minuta de Contrato; 

 

14 - DO PAGAMENTO  

14.1 -  O pagamento será feito mediante depósito bancário na conta corrente da CONTRATADA, no banco e 

respectiva agência mencionadas em sua proposta, até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura correspondente, caso haja a aceitabilidade do bem, cumprindo o fornecedor as etapas 

estabelecidas no Edital/Empenho, cabendo ao contratado comprovar sua reguralidade fiscal, conforme 

solicitado  para habilitação no certame licitatório. 

 

14.2 - A CONTRATADA deverá informar no corpo da Nota Fiscal/Fatura o número do Pregão, número do 

Processo, número do Empenho e número da Autorização de Fornecimento. 

   

15 - PRAZOS E CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

15.1 - O fornecimento dos equipamentos ocorrerá de forma única, a partir do recebimento da ordem  de 

fornecimento. 

15.2 - Os equipamentos entregues devem estar em perfeitas condições de uso e de acordo com as 

especificações estabelecidas no Edital/Empenho, observando-se, também, os prazos de entrega 

estabelecidos para que se declarem os aceites.  

15.3 - A entrega dos equipamentos, por fornecedores vencedores do certame, são monitoradas e 

diligenciadas pela Comissão de Licitação, sendo indicado como encarregado pela gestão e fiscalização do 

contrato o servidor Sr. Claiton Haroldo Monte.  

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

16.1 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.  

16.2 - Fica assegurado a Fundação Faceli o direito de, por interesse da Administração, anular ou revogar, a 

qualquer tempo, em todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da 

legislação vigente.  

16.3 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Fundação Faceli não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório.  
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16.4 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação.  

16.5 - Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  

16.6 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 

no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em 

contrário.  

16.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município de 

Linhares.  

16.8 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, 

desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a 

realização da sessão pública de pregão.  

16.9 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.  

16.10 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 

Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, na Avenida Presidente Costa e 

Silva 155, bairro Novo Horizonte, Linhares-ES, na sala da Direção Administrativa, ou pelo e-mail 

licitacao@faceli.edu.br.  

16.10.1 - As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente 

informal.  

 

16.11 -  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à execução dos  serviços licitados. 

16.12 - A devolução dos envelopes "DOCUMENTAÇÃO" para as empresas não vencedores da licitação 

ocorrerá após a formalização do contrato, mediante recibo assinado pelo representante da empresa, e, se em 

até 10 (dez) dias após a publicação do Resumo do Contrato não houver ocorrido a retirada dos envelopes, 

estes serão destruídos.  

16.13 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei nº 10.520/2002, e do 

Decreto nº 3.555, publicado no D.O.U. de 09 de agosto de 2.000, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e 

suas alterações, Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e,  pela Lei Complementar nº 123/2006.  

16.14 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital, será na Comarca de Linhares- ES, com 

exclusão de qualquer outro.  

   

Linhares - ES, _____ de ___________  de 2013.  

     

Lourival José Teixeira Filho 

Pregoeiro Oficial do Município de Linhares  

Portaria nº 021/2013  
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETIVO: 

O presente Termo de Referência tem por objeto definir o conjunto de elementos que norteiam a  

contratação de empresa especializada no fornecimento de projetores multimídia (data-shows) para a 

Fundação Faceli. 

2. JUSTIFICATIVA: 

2.1. A contratação de empresa especializada no fornecimento de projetores multimídia (data-shows) 

deve-se à necessidade de atender às demandas dos espaços internos para uso acadêmico, como 

salas de aula, auditório e sala de conferência da Faceli. 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL COMPLEMENTAR: 

3.1. O presente certame será regido de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei 

nº 8.666, de 21 de julho de 1993, e respectivas alterações; Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006.  

4. OBJETO: 

Contratação de empresa especializada no fornecimento de 12 (doze) projetores multimídia (data- 

shows) para a Fundação Faceli, com as seguintes especificações: tecnologia 3LCD, brilho 3000 ANSI 

Lumens, contraste 3000:1, resolução XGA (1024X768), vida útil da lâmpada 4000 h (alto brilho) e 

5000h (baixo brilho), conexões: entrada VGA (mini D-sub 15 pin) x 1, vídeo componente 

(compartilhado com entrada VGA) x 1, áudio (RCA) x 1, USB tipo B x 1 (vídeo de computador), HDMI x 

1, controle remoto seleção entrada. 

5. DA ESPECIFICAÇÃO BÁSICA DO FORNECIMENTO DOS PROJETORES MULTIMIDIA A SEREM 

ADQUIRIDOS: 

5.1. A entrega dos projetores multimídia será forma única, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados 

do recebimento da ordem de fornecimento, improrrogável, sob pena de aplicação de sanção. Também 

é vedado o parcelamento da entrega. 

5.2. Os projetores multimídia serão entregues na Avenida Presidente Costa e Silva, 155, bairro Novo 

Horizonte, Linhares-ES, em dias úteis, no horário das 13h às 18h. 

5.3. Os projetores multimídia deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, e de acordo com 

as especificações estabelecidas no Edital/Empenho, observando-se, também, os prazos de entrega 

estabelecidos para que se declarem os aceites. 

5.4. O setor administrativo da Fundação Faceli poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou 

irregularidades que forem verificadas na entrega dos projetores multimídia, ou até a substituição por 
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outros, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento daqueles 

que forem devolvidos.  

5.5. No ato da entrega dos projetores multimídia a empresa vencedora do certame deverá encaminhar 

o Termo de Garantia, visando assegurar o Setor requisitante a reclamação de troca destes, caso seja 

constatada alguma falha ou irregularidade. 

5.6. O objeto da licitação será recebido previamente para verificação de atendimento aos requisitos 

editalícios e posteriormente o recebimento total com o devido ateste de recebimento da nota fiscal. 

6. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO: 

6.1.  A contratante pagará a Contratada pelos bens adquiridos até 30 (trinta) dias após a apresentação 

da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo Contratante, cumprindo o fornecedor 

as etapas estabelecidas no Edital/Empenho, cabendo ao contratado comprovar sua regularidade fiscal 

conforme solicitado para habilitação no certame licitatório. 

7.  DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO DA EMPRESA: 

7.1. Para fins de habilitação, os interessados deverão apresentar na data aprazada os seguintes 

documentos: 

7.2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia, autenticada por Tabelião de Notas, ou aqueles publicados em órgão da imprensa 

oficial.  

7.3. Deverá ser apresentada a seguinte documentação: 

7.3.1 Comprovação de Habilitação Jurídica: 

 a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedade por cotas ou ações, e documentos referentes à eleição de seus administradores, quando for 

o caso; 

b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício. 

7.3.2 Comprovação de Regularidade Fiscal: 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda (Federal, Estadual e Municipal) do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. A prova de regularidade para com a Fazenda Federal 

deverá ser atendida pela apresentação dos seguintes documentos: 

a.1) Certidão Conjunta Quanto à Dívida Ativa da União e Quitação de Tributos e Contribuições 

Federais, emitida pela Secretaria da Receita Federal ou documento equivalente que comprove a 
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regularidade. 

a.2) Para a licitante com sede fora do Município de Linhares - Prova de regularidade para com a 

Fazenda do Município de Linhares, se a licitante executou serviços no Município nos últimos 5 anos. 

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 

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

apresentação de: 

b.1) Certidão Negativa de Débito (CND) comprovando a inexistência de débito junto ao Instituto 

Nacional de Seguro Social - INSS, ou documento equivalente que comprove a regularidade. 

b.2) Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

FGTS, ou documento equivalente que comprove a regularidade. 

7.3.3 Comprovação de Idoneidade Financeira: 

a) Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

ou de execução patrimonial, expedida até 30 (trinta) dias antes da data da entrega das propostas, no 

domicílio da pessoa; 

7.3.4 Comprovação de Regularidade perante a Justiça do Trabalho: 

a) Certidão de Regularidade perante a Justiça do Trabalho através da apresentação da CNDT 

(certidão Negativa de Débitos Trabalhistas). 

7.3.5 Comprovação de Regularidade Cadastral: 

a) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – Cartão de CNPJ. 

b) Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame.  

7.3.6. Demais Declarações:  

a) Declaração da licitante que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 

de 1998 (Lei nº 9.854/99), conforme modelo; 

b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação, assinada pelo sócio, 

dirigente, proprietário ou procurador da empresa, devidamente identificado. 
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8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) A empresa licitante deverá indicar o responsável técnico para a execução dos serviços, 

devendo apresentar a comprovação do vínculo empregatício com o responsável.  

b) Deverá o licitante apresentar atestado(s) emitido(s) por Pessoa Jurídica de Direito Público ou 

Privado de que já prestou serviços similares ao objeto da referida contratação em nome da empresa e 

do responsável técnico indicado pela licitante. 

c) Deverá ser apresentado atestado de capacidade técnica onde conste em nome do responsável 

técnico a prestação de serviços similares ao ora licitado. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.1. Executar os fornecimentos conforme estabelecido no contrato e de acordo com as necessidades 

da Fundação Faceli, fiscalizando-os juntamente com o servidor especialmente designado para essa 

tarefa; 

9.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem a prévia anuência do 

CONTRATANTE; 

9.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 

9.4. Dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo necessário ao 

cumprimento do objeto contratado, respeitando as normas de higiene e segurança no trabalho;  

9.5. Indenizar o CONTRATANTE por quaisquer danos pessoal ou material, quando resultantes de 

ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos, bem 

como reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do 

contrato, quando constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou de 

materiais empregados; 

9.6. Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e 

fiscais, bem como seguros, desde que resultantes da contratação com a Fundação Faceli; 

9.7. Credenciar junto à Diretoria Administrativa da Fundação Faceli um representante para prestar 

esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 

9.8. Emitir Nota Fiscal/Fatura discriminativa contendo os materiais a serem entregues, devidamente 

atestada por servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os 

valores correspondentes as multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, de acordo com os 

termos do edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo. Deverá, ainda, ser anexada a 

comprovação da quitação com o INSS e FGTS, de acordo com a legislação em vigor; 

9.9. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do 

contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos 

termos da legislação vigente. 
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9.10. Entregar os equipamentos de acordo com as condições e prazos propostos. 

9.11. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do 

Contratante.  

9.12. Cabe à CONTRATADA indicar a empresa que realizará a manutenção, assistência e revisão 

técnica, devendo a empresa sediada dentro do Estado do Espírito Santo, e caso o serviço não possa 

ser realizado no local, o produto terá de ser substituído até o retorno do mesmo. 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1 Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 

10.1.1 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivos;  

10.1.2 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
servidor especialmente designado; 

10.1.3 Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

11.  DA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO: 

11.1. A execução do contrato será acompanhada pelo servidor Sr. CLAITON HAROLDO 

MONTE, designado representante da Diretoria Administrativa, nos termos do art. 67 da Lei nº 

8.666/93, que deverá atestar à execução do objeto contratado, observadas as disposições 

deste contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento. 

12.  VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO OU ORDEM DE FORNECIMENTO 

12.1. O contrato terá vigência no período de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado nos 

termos da legislação.  

 

Linhares/ES, ______ de _________de 2013.  

__________________________________ 
Identificação e assinatura do servidor responsável 
 
 
Aprovo, em ___ de __________ de _____. 
 
__________________________________ 
Identificação e assinatura da autoridade competente 
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(MINUTA) CONTRATO Nº  ____ / 2013 

 

TERMO DE CONTRATO FIRMADO NA SEDE DA 

FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO 

SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE LINHARES – FACELI,  QUE 

ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO A FUNDAÇÃO 

FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DO 

MUNICIPIO DE LINHARES – FACELI, E DE OUTRO, A 

FIRMA "VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 

002/2013, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 000051/2013. 

 

Por este instrumento particular de contrato que entre si fazem, de um lado a Fundação Faculdades 

Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares - FACELI, pessoa jurídica de Direito Público, com 

sede na Avenida Presidente Costa e Silva, 155, Bairro Novo Horizonte - Linhares-ES, CEP.: 29.902-120, 

devidamente inscrita no C.N.P.J (MF) sob o nº 07.871.399/0001-25, neste ato representada pela Diretora 

Presidente Srª. Sandra Mara Mendes da Silva Bassani, portadora do CPF (MF) nº 000.254.117-30, residente 

e domiciliado(a) na Avenida Tupinambás, 334, Lagoa do Meio, CEP.: 29904-025, Linhares-ES, neste 

instrumento denominada simplesmente CONTRATANTE e, do outro, a empresa ----------------------, 

estabelecida à------------------------------, devidamente inscrita no CNPJ (MF) nº ---------------, representada  

legalmente neste ato pelo Sr (a) ---------------------------, portador(a) do  CPF (MF) n° -------, residente e 

domiciliado(a) à ------------------------, adiante  denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o 

julgamento datado de -----, referente ao Pregão Presencial de Nº 002/2013, devidamente homologado pela 

Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares - Faceli, no processo nº 

000051/2013, têm entre si, justos e contratados, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei N 

10.520/2002 e Lei n. 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de 

12 (doze) projetores multimídia (data-shows) para a Fundação Faceli, com as seguintes 

especificações: tecnologia 3LCD, brilho 3000 ANSI Lumens, contraste 3000:1, resolução XGA 

(1024X768), vida útil da lâmpada 4000 h (alto brilho) e 5000h (baixo brilho), conexões: entrada VGA 

(mini D-sub 15 pin) x 1, vídeo componente (compartilhado com entrada VGA) x 1, áudio (RCA) x 1, 

USB tipo B x 1 (vídeo de computador), HDMI x 1, controle remoto seleção entrada, conforme disposto 

na Licitação Pregão Presencial Nº 002/2013 cujo edital consta no Processo Administrativo nº 

000051/2013, conforme proposta anexa. 

PARÁGRAFO ÚNICO - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

O fornecimento e a prestação dos serviços obedecerão ao estipulado neste Contrato e às disposições da Lei 
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n.º 8.666/93, à qual se encontram vinculados, bem como às disposições contidas na Licitação Pregão 

Presencial Nº 002/2013, além das obrigações assumidas na proposta firmada pela CONTRATADA e dirigida 

à CONTRATANTE, que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste 

contrato, no que não o contrarie. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

2.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato; 

b) Fornecer à contratada todas as informações necessárias, visando a propiciar a perfeita execução dos 

serviços; 

c) Promover, por meio do servidor designado pela Diretoria competente, o acompanhamento e a fiscalização 

dos serviços, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer 

fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada; 

d) Efetuar o pagamento à empresa contratada, no máximo, em 10 (dez) dias úteis após a certificação das 

Notas Fiscais pela Fundação Faceli, de acordo com as condições de preço e pagamento estabelecidos no 

Termo de Referência. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1 - A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços obedecendo rigorosamente o disposto no edital do 

Pregão nº 002/2013 que, independentemente de transcrição, faz parte integrante e complementar deste 

contrato. 

3.2 - A CONTRATADA obriga-se, ainda, a: 

a) Executar os fornecimentos conforme estabelecido no contrato e de acordo com as necessidades da 

Fundação Faceli, fiscalizando-os juntamente com o servidor especialmente designado para essa tarefa; 

b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem a prévia anuência do 

CONTRATANTE; 

c) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 

d) Dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo necessário ao cumprimento do 

objeto contratado, respeitando as normas de higiene e segurança no trabalho; 

e) Indenizar o CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoal ou material, quando resultantes de ação ou 

omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos, bem como reparar, 

corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, quando 

constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou de materiais empregados;  

f) Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais, 
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bem como seguros, desde que resultantes da contratação com o Município; 

g) Credenciar junto à Fundação Faceli um representante para prestar esclarecimentos e atender às 

reclamações que porventura surjam durante a execução do contrato; 

h) Emitir, Nota Fiscal/Fatura discriminativa contendo os materiais a serem entregues, devidamente atestada 

por servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes as multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, de acordo com os termos do edital, 

desde que não haja nenhum fato impeditivo. Deverá ainda, ser anexada a comprovação da quitação com o 

INSS e FGTS, de acordo com a legislação em vigor; 

i) Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do contrato, até o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos da legislação 

vigente. 

j) A execução dos serviços se dará através do fornecimento de 12 (doze) projetores multimídia (data-shows) 

para a Fundação Faceli; 

CLAUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO: 

4.1. A execução do contrato será acompanhada pelo servidor Sr. CLAITON HAROLDO MONTE, designado 

da Fundação Faceli, nos termos do Art. 67 da lei nº 8.666/93. 

4.2. A fiscalização do contrato ficará a cargo de servidor especialmente designado por essa finalidade, 

incumbindo-lhe, ainda, atestar em conjunto com a Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do 

Município de Linhares - Faceli, as faturas e os fornecimentos executados. 

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E PAGAMENTO 

5.1. A CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA pelos equipamentos efetivamente 

fornecidos, de acordo com a importância constante da respectiva nota fiscal/fatura.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O pagamento será feito mediante depósito bancário na conta corrente da CONTRATADA, no banco e 

respectiva agência mencionados em sua proposta, até o 10º (décimo) dia útil da apresentação da nota 

fiscal/fatura do mês anterior, devidamente atestada pelo setor competente, que deverá vir acompanhada das 

autorizações emitidas pela Diretoria Administrativa, desde que não ocorra fator impeditivo provocado pela 

CONTRATADA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito 

de reajustamento de preços ou correção monetária. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO 

Não serão aceitas cobranças realizadas através de títulos colocados em cobrança através de banco ou outra 

instituição do gênero. 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária 

própria consignada no orçamento municipal para o exercício de 2013 e subsequentes, a saber: 

4490.5200.000 – Equipamento e material permanente 
 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Para a cobertura das despesas relativas ao presente contrato serão emitidas Notas de Empenho, à conta das 

dotações especificadas nesta cláusula.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DURAÇÃO 

7.1. O contrato estará vigente a partir de sua assinatura. 

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO 

8.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados nos artigos 58, I, 

e  65 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA - GARANTIA DA EXECUÇÃO 

9.1. A Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares - Faceli exigirá da 

licitante vencedora a prestação de garantia pela execução das obrigações assumidas, devendo ser 

apresentada no prazo máximo de 10 dias contados da assinatura do contrato, cabendo à mesma optar por 

uma das seguintes modalidades de garantia: 

9.1.1 Caução em dinheiro. 

9.1.2. Fiança bancária. 

9.1.3. Seguro garantia. 

9.2. A garantia a que se refere o subitem 9.1 corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que 

deverá ser estimado com base no valor do benefício atual na assinatura do termo. 

9.2.1. Tratando-se de fiança bancária deverá constar do instrumento a renuncia expressa pelo fiador dos 

benefícios previstos nos Arts. 1.491 e 1.500 da lei federal nº 10.506/2002. 

9.2.2. Quando se tratar de caução em dinheiro, a adjudicatária fará o devido recolhimento em entidade 

bancária e conta indicada pela contratante. 

9.2.3. A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após o término do contrato, caso não 
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haja pendências. 

CLÁUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1. Se a Contratada descumprir as condições deste Contrato ficará sujeita às penalidades estabelecidas 

nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 3.555/2000. 

10.2. Nos termos do artigo 7° da Lei n.º 10.520/2002 e do Decreto n.º 3.555/2000, se a Contratada, 

convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações legais: 

a) Impedida de licitar e contratar com a Fundação Faceli; e, 

10.2.1. As sanções acima estabelecidas são de competência da autoridade máxima da Fundação Faceli. 

Para os casos não previstos poderão ser aplicadas à Contratada, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 

8.666/1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste Contrato, as seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Fundação 

Faceli, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Fundação Faceli 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 Fundação Faceli pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior. 

10.3.1. A sanção estabelecida nas alíneas "c" e "d" do item 10.2 é de competência da Diretora Presidente da 

Fundação Faceli e as demais pelo Gestor/Fiscal do contrato. 

10.4. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na consecução dos 

serviços objeto deste Contrato sujeitará a Contratada, a juízo da Fundação Faceli, à multa de 0,05% (zero 

vírgula zero cinco por cento) ao dia, sobre o valor proposto, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo 

estipulado para a entrega dos produtos, até o limite de 10% (dez por cento). 

10.5. Da aplicação das penalidades definidas, alíneas "a", "b" e "c", do item 10.3, caberá recurso no prazo de 

5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação. 

10.6 O recurso será dirigido a autoridade competente que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis. 

10.7. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea "d" do item 10.3, caberá 
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pedido de reconsideração, apresentado a autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da 

data da intimação do ato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DO DESCONTO DO VALOR DA MULTA 

As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Contratante, ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela Contratada mediante depósito em 

conta corrente da Contratante, dentro de 05 (cinco) dias a contar da intimação, ou, quando for o caso, 

cobradas judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

11.1. Poderá o presente contrato ser rescindido no todo ou em parte, a qualquer momento, caso ocorram os 

motivos constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, mediante formalização, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE 

12.1. O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial do Estado, conforme o disposto no art. 

61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas por conta da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1. As controvérsias decorrentes deste contrato serão dirimidas no foro da Comarca de Linhares, Estado do 

Espírito Santo, nos termos do art. 99, I, do Código de Processo Civil, c/c o art. 109, I, da Constituição Federal. 

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato lavrado em 

quatro vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 

Linhares - ES, _____  de _____________  de ______. 

 

FACELI – Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares. 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1 - ----------------------------------------- 

 

2 - ----------------------------------------- 
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MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

À 

FUNDAÇÃO FACELI. 

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013. 

 

1 - Constitui objeto da presente Proposta de Preços, a contratação de empresa especializada no 

fornecimento de projetores multimídia (data-shows). 

2 - Propomos fornecer os serviços, objeto desta licitação com MENOR PREÇO POR UNIDADE....................., 

obedecendo à estipulações do correspondente ato convocatório. 

3 - O prazo de validade desta Proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados do primeiro dia útil 

seguinte à data fixada para apresentação dos Envelopes, conforme determinado no preâmbulo deste Pregão. 

4 - DECLARO que o desconto ora proposto e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de 

lances, estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis à perfeita execução dos serviços 

objeto desta proposta. 

Razão Social:___________________________________________________________ 

CNPJ: ________________________________________________________________ 

Endereço:_____________________________________________________________ 

Telefones:  ______________________________  

FAX: ______________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________ 

Banco: _________________________  Agência: __________ Conta: _______ 

Local/Data: _____________________________________________________ 

Nome do representante legal: ______________________________________________ 

CPF: __________________________________ 

 

________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
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MODELO 

 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Através do presente, credenciamos o(a) Sr(a)______________________, portador(a) da Cédula de 

Identidade nº ____________ e do CPF nº _______________, a participar da licitação instaurada pela 

Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares - Faceli, sob o nº __ /13, na 

modalidade PREGÃO, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-

se em nome da empresa ________________________, bem como formular propostas, lances verbais e 

praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

                                          Linhares - ES, ________ de ____________ de 2013. 

 

 

       (nome, cargo e qualificação do outorgante) 

 

 

 

 

 

 

 

OBS. O credenciamento deverá ser devidamente assinado com reconhecimento de firma. 
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MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

  

(NOME DA EMPRESA)_________________________CNPJ nº 

_________, sediada (endereço completo) ____________, declara, sob as penas da lei, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação para o presente procedimento licitatório. 

 

 

 

Linhares - ES,                   de                           de 2013. 

 

 

 

 

NOME E ASSINATURA DO DECLARANTE 
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EDITAL DE PREGÃO Nº ______/2013 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDOR 

INDIVIDUAL 

 

Para fins de participação na licitação realizada na modalidade Pregão Presencial nº    /2013, a(o)                

(nome da Empresa),  Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob nº______ , sediada (o)  

(Endereço completo), declara, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006 e, que essa Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

nos artigos 42 ao 49 da referida Lei. 

Declara ainda a intenção de usufruir, caso necessite, do prazo de regularização fiscal previsto nos artigos 43, 

§ 1º da Lei Complementar nº 123/06, estando ciente de que a não regularização da documentação no prazo 

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

8.666/93. 

 

Linhares, ______ de _________________________ de ______. 

_______________________ 

(sócio administrador)  

________________________ 

(contador da empresa) 

 

Observação importante: 

Este Documento deverá ser assinado, com reconhecimento de firma,  pelo representante legal da 

empresa e pelo Contador responsável pela contabilidade da empresa informando o número de 

Registro no Conselho Profissional.  

 

Juntamente com a presente declaração deverá ser apresentado certidão emitida pela Junta Comercial 

de enquadramento na condição de microempresa emitida no exercício de 2012. 
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MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO NA PRESENTE LICITAÇÃO 

 

 

 __________________________________(nome da empresa) , CNPJ 

Nº_____________,sediada na ____________________________(endereço completo),  

dec lara,  sob as penas da lei ,  que até a presente data inex istem fatos impedit ivos para 

sua habi l i tação no presente processo l ic i ta tór io, c iente da obr igator iedade de dec larar 

ocorrênc ias poster iores.  

 

Linhares-ES,             de                                     de  2013 

 

                                

 

NOME E ASSINATURA DO DECLARANTE 
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MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

(INEXISTÊNCIA DE MENORES EM SEU QUADRO DE PESSOAL, CONFORME DETERMINA O INCISO 

XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI N.º 9.854/99, REGULAMENTADA PELO 

DECRETO N.º 4.358/02); 

 

____________________________ (nome da empresa), inscrito no 

CNPJ nº _________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) _________________, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº __________________, DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 

9.854, de 27 de outubro de 1999, 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 (   ). 

 

Linhares - ES,              de                                     de 2013 

 

(REPRESENTANTE LEGAL) 
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COMUNICADO DE RETIRADA DO EDITAL 

 

ATENÇÃO 

É responsabilidade da empresa o envio de recibo do Edital à Comissão de Pregão. A não comunicação 

imediata do recebimento poderá prejudicar a empresa, que não será notificada sobre eventuais 

alterações ocorridas no decorrer da licitação, bem como não será notificada em caso de apresentação 

de questionamentos e pedidos de impugnações. 

O recebimento poderá ser comunicado via e-mail, em mensagem contendo, necessariamente, todos os 

elementos do modelo a seguir. 

Pregão Presencial n.º: ______/2013 

Empresa: 

Endereço: 

Cidade: 

Estado: 

CNPJ: 

Telefone: 

Fax: 

E-mail: 

Data da transmissão: 

Pessoa responsável: 

Para: Comissão Permanente de Licitação / Comissão de Pregão 

Contato: (27) 3373-7900 ou licitacao@faceli.edu.br 

 

M E N S A G E M 

 

Comunico a Comissão de Pregão o recebimento do Edital de Pregão Presencial n.º ____/2013. 

mailto:licitacao@faceli.edu.br

