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FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

EDITAL DE PREGÃO N° 001/2022 

 

 

A Fundação de Ensino Superior de Goiatuba torna público para conhecimento de interessados, 

que fará licitação na modalidade pregão (presencial) do tipo proposta de MAIOR OFERTA 

MENSAL, no dia 07 de março de 2022 às 09h00min, na sala de licitações da FESG, situado à 

Rodovia GO 320, Km 01, Jardim Santa Paula – Goiatuba - GO, tendo por objeto a concessão 

de uso oneroso de espaço físico, medindo o total de 196,34 m² (36,17m² cômodo + 160,17 m² 

área coberta), para exploração de serviços de restaurante e lanchonete na sede da 

UNICERRADO, na Rodovia GO 320, Km 01, Jardim Santa Paula – Goiatuba - GO, havendo 

por finalidade atender a comunidade escolar, incluindo-se no rol, os alunos, os servidores, 

funcionários terceirizados, familiares de alunos e servidores, e eventuais transeuntes em 

atividades no Campus, nos horários normais de aulas e eventos acadêmicos, incluindo sábados 

letivos e demais eventos, conforme condições, exigências estabelecidas neste no edital 

001/2022 e seus anexos. De acordo com as normas da Lei Federal nº 10.520/02, subsidiária a 

8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar 123/2006 e especificações do anexo 

I do edital normativo, e autorização da Lei Municipal nº 3201/2022. 

O edital estará à disposição dos interessados no endereço acima mencionado, em horário de 

expediente (de segunda a sexta das 7h00min às 18h00min), site (www.unicerrado.edu.br – Aba 

Mais – Licitações e contratos - Pregão) ou pelo fone (64) 3495-8108. 

 

Goiatuba – Goiás, 21 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

Vinicius Vieira Ribeiro 

Presidente da FESG 

 

 

 

 

Maria Helena Martins Freitas 

Pregoeira 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 

TIPO: MAIOR OFERTA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 2022006522 

 

 

PREAMBULO 

 

A FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, através de sua Pregoeira, 

designada pela Portaria n° 373 de 03 de janeiro de 2022, torna público para conhecimento dos 

interessados, que estará realizando PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2022, em conformidade 

com as disposições da Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar 

123/2006 e 147/2014, bem como as condições estabelecidas a seguir, destinada a selecionar a 

proposta mais vantajosa, pelo critério de julgamento do MAIOR OFERTA MENSAL, do 

objeto descrito abaixo e, em minúcias, nos Anexos deste edital, que dele fazem partes 

integrantes e inseparáveis, objetivando a concessão de uso oneroso de espaço físico, 196,34 

m² (36,17m² cômodo + 160,17 m² área coberta), para exploração de serviços de 

restaurante e lanchonete na sede da UNICERRADO, na Rodovia GO 320, Km 01, Jardim 

Santa Paula – Goiatuba - GO, havendo por finalidade atender a comunidade escolar, 

incluindo-se no rol, os alunos, os servidores, funcionários terceirizados, familiares de 

alunos e servidores, e eventuais transeuntes em atividades no Campus, nos horários 

normais de funcionamento, incluindo sábados letivos e demais eventos, conforme 

condições, exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

1 - DO LOCAL, DATA E HORA: 

 

1.1 - O envelope de proposta (envelope n° 1) e o envelope de documentos para habilitação 

(envelope n° 02) deverão ser entregues separadamente, lacrados, com identificação externa do 

seu conteúdo (nome do licitante, o número e a data da licitação), às 09h00min do dia 07 de 

março de 2022, no seguinte endereço: Rodovia GO 320, Km 01, Jardim Santa Paula, Goiatuba 

- GO, CEP: 75.600-000, ou no mesmo local e hora. 

 

1.2 - As empresas que retirarem o Edital pelo site www.unicerrado.edu.br, deverão enviar o 

documento de retirada do Edital, pelo e-mail: (licitacao@unicerrado.edu.br) da Comissão 

Permanente de Licitação para que possam ser informadas de quaisquer alterações que 

importe em modificação de seus termos, que venha a ocorrer nele ou em seus anexos, 

conforme modelo do anexo IX deste edital. 

 

2 – DO OBJETO: 

 

2.1 – Constitui-se objeto desta licitação a concessão de uso oneroso de espaço físico, 

medindo 196,34 m² (36,17m² cômodo + 160,17 m² área coberta), para exploração de 

serviços de restaurante e lanchonete na sede da UNICERRADO, na Rodovia GO 320, Km 

01, Jardim Santa Paula – Goiatuba - GO, havendo por finalidade atender a comunidade 

escolar, incluindo-se no rol, os alunos, os servidores, funcionários terceirizados, familiares 

de alunos e servidores, e eventuais transeuntes em atividades no Campus, nos horários 

normais de funcionamento, incluindo sábados letivos e demais eventos, conforme 

condições, exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

http://www.unicerrado.edu.br/
mailto:licitacao@unicerrado.edu.br
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2.2 – O prazo inicial de concessão será de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogado por igual 

período, conforme Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 

 

2.3 - O concessionário deverá providenciar a instalação de sistema Wi-FI num raio de  100 

metros de  seu  ponto  comercial.  A velocidade de conexão deverá ser de no mínimo 256kbps, 

com acesso irrestrito e gratuito a qualquer cidadão que poderá fazer uso da rede, com o 

bloqueio para sites com pornografia e outro impróprios para crianças. 

 

2.4 - O restaurante deverá funcionar nos horários normais de aulas e eventos acadêmicos, 

incluindo sábados letivos e demais eventos, respeitando os limites impostos pela Código de 

Posturas e normas da vigência sanitária do município,  calendário  que  poderá  vir  a  ser  

alterado  em  virtude  dos eventos,  por  solicitação  do  gestor  do contrato  ou  por  

necessidade  de  ajuste  de  interesses  comuns entre  as  partes  no  que  tange  ao  

melhoramento  de  atendimento  de  qualidade  ao  público. 

 

2.5 - Deverá  haver  um  atendimento  de  primeira  qualidade,  com mesas,  cadeiras,  louças,  

copos  e  talheres  de  ótima  qualidade,  decoração compatível  com  o  ambiente,  respeitadas  

todas  as  regras  de  asseio  e  higiene  impostas  pela legislação municipal,  estadual  e  federal. 

 

2.6 - Todo  material  de  limpeza  e  conservação,  material  de  consumo  e  insumos  

sanitários, troca  de  lâmpadas,  eventuais  reparos  na  estrutura  interna do  imóvel,  

fornecimento  de  gás,  bem como  a  responsabilidade  pelas  verbas  trabalhistas  e  

previdenciárias  das  pessoas  que trabalham  no  local  objeto da  presente  concessão  ficam  a  

cargo  do  concessionário. 

 

2.7 -   A  UNICERRADO  compromete-se a,  no  prazo de  03  (três)  meses  a contar  da  

assinatura  do contrato,  apoiar  e  promover  ampla  divulgação  da  abertura do  Restaurante, 

mediante  no  mínimo  01  (uma)  postagem  semanal  nas redes sociais da instituição, cabendo  

a  criação  da  arte  à  concessionária.  Não sendo  encaminhada  a  arte  e  o  texto  da 

postagem,  a  postagem  não  será  realizada. 

 

2.8 - O Cessionário  pagará  mensalmente  a  Concedente,  pelo  objeto  licitado  para  a 

concessão  de  uso,  o  valor  mínimo  mensal  de  R$1.212,00 (um mil duzentos e doze reais),  

até  o  dia  10  (dez) de  cada  mês,  iniciando-se  no  mês  seguinte  à  assinatura  do  presente  

contrato,  mediante depósito  em conta bancária da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba. 

 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 

 

3.1 – Poderão participar do certame todas as Pessoas Jurídicas interessadas do ramo de 

atividade pertinente ao objeto da Licitação que preencham todas as condições de 

credenciamento e demais exigências constantes deste Edital. 

 

3.2 – Não serão admitidas nesta licitação empresas sob forma de consórcio, empresas suspensas 

de contratar com a FESG ou impedidas de licitar com a Administração Pública, bem como as 

que estiverem em regime de falência ou concordata. 
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3.3 – Aplicam-se neste Edital os artigos 43, 47 e 48 da Lei Complementar 147/2014, que criou 

a prioridade para benefícios das ME’s e EPP’s. 

 

3.3.1 – As empresas licitantes deverão participar de acordo com cada item, que preencherem as 

condições de credenciamento constantes deste Edital, e ainda, estejam de acordo com a 

legislação vigente (Federal, Estadual e Municipal) que as regulamente, sendo concedido 

tratamento favorecido, diferenciado e simplificado, em consonância com a Lei Complementar 

nº 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações contidas na Lei Complementar n.º 

147/2014 de 07 de agosto de 2014. 

 

3.4 - Na licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para 

as microempresas e empresas de pequeno porte. 

a) 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) 

inferiores à proposta mais bem classificada.  

3.5 – A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às 

condições deste Edital. 

 

3.6 – Cada licitante apresentar-se-á com apenas 01 (um) representante legal, o qual somente 

poderá representar uma empresa, devidamente munido de credencial, será o único admitido a 

intervir em todas as fases do procedimento licitatório, quer por escrito, quer oralmente, 

respondendo assim, para todos os efeitos, por seu representado. 

 

3.7 – Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar 

mais de um licitante.  

 

4 – DO CREDENCIAMENTO: 

 

4.1 – Os Documentos necessários para efetuar credenciamento, proposta e habilitação deverão 

ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de Notas 

(inclusive digital) ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo (a) pregoeiro (a) ou 

por membro da equipe de apoio.   

 

4.2 – No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, cada empresa licitante 

far-se-á representar por seu titular, ou pessoa devidamente credenciada e somente estes poderão 

atuar na formulação de propostas e na prática dos demais atos inerentes ao certame. No ato da 

Sessão Pública serão efetivadas as devidas comprovações quanto à existência dos necessários 

poderes para a representação ou credenciamento através da apresentação dos documentos, 

conforme abaixo: 

 

4.2.1 – Se a empresa se fizer representar por seu sócio, deverá este, para que se promovam as 

devidas averiguações quanto à administração e gerência da sociedade, apresentar Carteira de 

Identidade ou documento equivalente, bem como o Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato 

Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso 

de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores, ou no 

caso de empresário individual, a inscrição no registro público de empresas mercantis. 
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4.2.2 – Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente credenciado, 

declaração de credenciamento anexo ao edital, imprescindível para que o credenciamento 

seja aceito, a apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 

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

documento de eleição de seus administradores, ou no caso de empresário individual, a inscrição 

no registro público de empresas mercantis; 

b) Cédula de identidade dos diretores e/ou Sócio; 

c) Procuração firmada pelo representante legal da empresa, nos termos do Ato Constitutivo, 

Estatuto ou Contrato Social, documento esse a ser apresentado, visando à comprovação da 

condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado; 

d) Carteira de Identidade ou documento equivalente. 

 

4.1.3 - CARTA DE CREDENCIAMENTO, conforme modelo do ANEXO VI; 

 

4.1.4 - DECLARAÇÃO OU CERTIDÃO DE ENQUADRAMENTO OU SIMPLIFICADA 

EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL lembrando que será vistoriado o PRAZO DE 

VALIDADE NÃO SUPERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS, caso tenha interesse em se valer das 

prerrogativas conferidas à MICRO EMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE pela 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, nesse sentido, 

se tratando de MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL apresentar o Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual – CCEI disponibilizado no Portal do Microempreendedor 

(www.portaldoempreendedor.gov.br). 

 

4.1.4.1 – A comprovação do item 4.1.4, deve ser acompanhada de DECLARAÇÃO de que a 

empresa tem o direito de gozar dos benefícios da lei complementar nº 123/2006 alterada 

pela Lei complementar 147/2014 de 07/08/2014, conforme modelo ANEXO V. 

 

4.1.5 - DECLARAÇÃO que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme 

ANEXO II. 

 

4.1.6 - Os documentos relativos ao Credenciamento deverão ser apresentados a Pregoeira, no 

momento da licitação, em separado dos envelopes de documentação e proposta. 

 

4.2 – Ficam as empresas cientes de que somente participarão da fase de lances verbais aquelas 

que se encontrarem devidamente credenciadas nos termos do item 4. As licitantes que 

decidirem pelo envio dos envelopes, sem que se efetive o credenciamento, somente participarão 

do certame com o preço constante do envelope da proposta. 

 

5 – DA PROPOSTA: 

 

5.1 – A proposta deverá ser apresentada em única via, em papel timbrado da licitante, isenta de 

emendas ou rasuras, assinada pelo titular da empresa ou por representante devidamente 

qualificado, indicando nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax e 

endereço eletrônico (e-mail) para contato, bem como nome, CPF, Carteira de Identidade e 

cargo na empresa, e ainda também ser apresentada por meio ELETRONICO, conforme 

Arquivo emitido pela Equipe de Pregão.  
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5.2 – Não serão consideradas propostas com ofertas de vantagens não previstas neste Edital, 

nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes. Para todos os efeitos legais e 

de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as inserções às propostas não exigidas 

pelo presente Edital; 

 

5.3 – O preço deverá ser proposto em valor unitário do item com ate 02 (duas) casas decimais 

após a vírgula, em moeda nacional; 

 

5.4 – No preço ofertado deverão estar computadas todas as despesas incidentes, inclusive 

tributos e encargos os sociais, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada, 

correndo por conta da contratada as despesas decorrentes de fretes, instalações de 

eletrodomésticos e elétricas, seguro predial, taxas e impostos, etc. 

 

5.5 - As propostas deverão ser datilografadas ou impressas em processador de textos, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas e rubricadas em todas as suas folhas, numeradas datadas e 

assinadas pelo representante legal ou procurador que contenha os devidos poderes pela 

licitante; 

 

5.6 – O prazo de validade das propostas é de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura. 

 

6 – DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO: 

 

6.1 – No dia, hora e local designados neste Edital, na presença das empresas licitantes e demais 

pessoas presentes no ato público, A Pregoeira receberá, em envelopes distintos, devidamente 

lacrados e enumerados, a proposta de preços e os documentos exigidos para habilitação. Os 

envelopes deverão indicar o nome do proponente, o número deste PREGÃO PRESENCIAL e 

seu conteúdo: “DOCUMENTAÇÃO” – “PROPOSTA”. 

 

6.2 – Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do prazo 

estabelecido neste Edital. 

 

6.3 – Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes deverão apresentar 

DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPREM PLENAMENTE OS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (no momento do credenciamento - conforme ANEXO 

II), podendo ser utilizada o modelo em anexo. As empresas que decidirem pelo envio dos 

envelopes sem a participação da fase de lances, conforme definido no subitem 4, deverão 

encaminhar a declaração de que trata este subitem em envelope separado da documentação e 

proposta, para que se promovam as devidas verificações quanto ao citado documento. A não 

apresentação da declaração em questão acarretará o impedimento da empresa de participar do 

certame. 

 

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

procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento, 

desclassificando-se as incompatíveis. 

 

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

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

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

vencedor. Dos lances ofertados não caberá retratação. 

 

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

determinação da ordem de oferta dos lances. 

 

6.7 – A oferta de lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 

licitante, na ordem decrescente dos preços. 

 

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

 

6.9 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a 

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

pela empresa para efeito de ordenação das propostas. 

 

6.10 – Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 6.5, a 

Pregoeira, atendendo ao que estabelece o art. 4º, inciso IX da Lei n° 10.520/02, adotará os 

seguintes critérios: 

 

06.10.1 – Quando houver somente um preço válido proposto, a Pregoeira convocará as duas 

melhores propostas subsequentes, completando o número de três, para que seus autores possam 

apresentar lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, quaisquer sejam os 

preços inicialmente ofertados. 

 

6.10.2 – Quando houver dois preços válidos propostos, a Pregoeira convocará somente uma 

proposta subsequente, visando completar o número de três, para que seus autores possam 

apresentar lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, quaisquer sejam os 

preços inicialmente ofertados. 

6.10.3 – Caso não haja representante credenciado, dentre as empresas convocadas para 

completar o número de três, na forma dos subitens 6.10.1 e 6.10.2, serão considerados os 

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

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

lances verbais. 

 

6.10.4 – Somente será efetivada a competição, relativamente a oferta de lances verbais, com as 

empresas devidamente credenciadas, aptas para tal fim. 

 

6.10.5 – No caso de não haver ofertas de lances verbais com preços iguais ou próximos do 

valor médio estimado, em poder da Pregoeira, este poderá declarar suspenso, retornando ao 

mesmo ao final e persistindo a situação, declarar o mesmo deserto por falta de preços que 

atenda a estimativa constante do processo. 

 

6.11 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagadas pela Pregoeira, as 

empresas licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 

6.12 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, será considerada vencedora a 

empresa licitante que oferecer a proposta de maior preço mensal. 
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6.13 – Sendo aceitável o preço ofertado, a Pregoeira procederá à abertura do envelope contendo 

os documentos de “HABILITAÇÃO” da empresa que apresentou a melhor proposta, para 

verificação do atendimento as condições de habilitação fixadas no item 7 deste Edital. 

 

6.14 – Serão inabilitadas as empresas licitantes que não apresentarem a documentação em 

situação regular, conforme estabelecido no item 7 deste Edital. 

 

6.15 – No caso de inabilitação da proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão 

analisados os documentos habilita tórios da licitante com a proposta classificada em segundo 

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

 

6.16 – Verificando o atendimento das exigências fixadas no Edital, à empresa licitante será 

declarada vencedora, e após a homologação seus preços serão registrados no Contrato da 

Fundação de Ensino Superior de Goiatuba, cujo resumo será publicado no seguinte endereço 

eletrônico: www.unicerrado.edu.br para ciência dos interessados e efeitos legais. 

 

6.17 – Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pela Pregoeira, 

pela equipe de apoio e por todas as empresas licitantes presentes. 

 

7 – DA HABILITAÇÃO: 

 

7.1 - Os Documentos de Habilitação deverão ser rubricados em todas as suas folhas, numeradas 

na sequência do edital e assinadas pelo representante legal da licitante; 

 

7.1.1 - Sob pena de inabilitação e consequente eliminação automática desta Licitação, a 

licitante deverá incluir no envelope n° 2, com o título “DOCUMENTAÇÃO”, os seguintes 

documentos em original, por qualquer processo de cópia autenticada, nos termos do subitem 

4.1 do edital: 

 

7.1.2 – Os Documentos exigidos e apresentados no credenciamento poderão suprir em casos 

eventuais a apresentação das mesmas nos documentos de habilitação, desde que não cause 

prejuízos ou modificação do teor das fases já realizadas do certame. 

 

7.1.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

7.1.2.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

7.1.2.2 – 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;  

 

7.1.2.3 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício;  

 

7.1.2.4 – 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;  

http://www.unicerrado.edu.br/
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7.2 – REGULARIDADE FISCAL 

 

7.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica no Ministério da Fazenda 

(CNPJ/MF), relativo ao domicilio ou sede da empresa-licitante; 

 

7.2.2 - Prova de CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL OU MUNICIPAL, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual. 

 

7.2.3 - Prova de Regularidade de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 

Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” 

do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; 

 

7.2.4 - Certidão de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

expedida pela Caixa Econômica Federal – CEF;  

 

7.2.5 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante; 

 

7.2.6 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, 

mediante apresentação da certidão conjunta negativa de débitos municipais;  

 

7.2.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista CNDT – Conforme Lei Federal 12.440/11. 

 

OBSERVAÇÕES: Para as certidões que não mencionarem o prazo de validade, fica 

convencionado pela Comissão que o prazo será de 90 (noventa) dias, contados da data de 

expedição do respectivo documento. 

 

7.3 - As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 

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

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 

restrição. 

 

7.3.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

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

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

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

negativa, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar n. 123/2006. 

 

7.3.2 - A não regularização da documentação das beneficiárias da Lei Complementar 123/2006, 

no prazo previsto no 7.3.1, 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.  

 

7.4 – HABILITAÇÃO TÉCNICA: 
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7.4.1 - Comprovação através de no mínimo de 01 (um) atestado técnico, expedido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu de maneira 

satisfatória serviços semelhantes aos que formam o objeto deste Edital. 

 

7.4.2 - O atestado deverá conter no mínimo os seguintes requisitos: 

a) Razão social e dado de identificação da instituição emitente em papel timbrado; 

b) Local e data de emissão; 

c) Nome, cargo e assinatura do responsável pelas informações; 

d) Telefone, E-mail, para contato. 

e) Objeto/ Item fornecido 

 

7.5 – Declaração que visitou e tomou conhecimento de todas as condições do edital, bem 

como da área objeto desta concessão. 

 

7.5 – HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

7.5.1 – Apresentar certidão negativa de FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

expedida pelos cartórios de registro de falências e concordatas distribuidor da sede da 

proponente, com prazo de validade expresso ou ter sido emitida há menos de 90 (noventa) dias 

da data designada para a realização do certame. 

 

7.6 – DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES: 

 

7.6.1 – Declaração firmada pela licitante, nos termos do modelo que integra o anexo deste 

edital, expressando não empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e menor dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, em 

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 1988 e de 

acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, conforme modelo Anexo III – 

Modelo de Declaração de cumprimento do Art. 7° da CFB; 
 

7.7 – DECLARAÇÃO RELATIVA A FATOS IMPEDITIVOS: 

 

7.7.1 – Declaração firmada pela licitante, nos termos do modelo que integra o anexo, 

expressando a ausência de fatos impeditivos para a sua contratação, conforme modelo Anexo 

IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo de Habilitação; 
 

7.8 – NÃO SERÁ ADMITIDA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS: 

 

7.8.1 – Declaradas inidôneas por ato da Administração Pública; 

 

7.8.2 – Que estejam cumprindo pena de suspensão do direito de licitar e de contratar com a 

União e/ou com a FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA; 

 

7.8.3 – Em consórcio ou grupo de empresas; 

 

7.8.4 – Cuja atividade empresarial não abranja o objeto desta licitação. 
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7.9 - PREPARAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS 

PROPOSTAS 

 

7.9.1 - As Propostas de Preços deverão ser apresentadas em 1 (uma) via de igual teor e para o 

mesmo efeito, com todas as folhas rubricadas e numeradas, datilografadas ou digitadas em 

linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, em envelopes fechados, 

denominados ENVELOPE Nº 1, e endereçados a Pregoeira, indicando clara e visivelmente o 

nome do licitante, endereço, fone para contado, e-mail, o número do envelope, a titulação do 

seu conteúdo (PROPOSTA DE PREÇOS), o número do Edital, o objeto da licitação e o 

número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ, identificação do Proponente e com 

os seguintes dizeres: 

 

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA 

EQUIPE DE PREGÃO PRESENCIAL 

ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2022 

DATA: 07 DE MARÇO DE 2022 

LOCAL: RODOVIA GO 320 - KM 01, JARDIM SANTA PAULA – GOIATUBA - GO. 

HORA: 09h00min. 

 

7.9.2 - A Documentação de Habilitação deverá ser apresentada em 1 (uma) única via, original 

ou cópia autenticada, com todas as folhas rubricadas e numeradas na ordem do edital, em um 

único envelope, fechado, denominado ENVELOPE N°2. Deverá ser endereçado a Pregoeira, 

indicando clara e visivelmente o nome do licitante, endereço, fone para contado, e-mail, o 

número do envelope, a titulação do seu conteúdo (DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO), 

o número do Edital, o objeto da licitação a que o licitante concorre e o número do Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ, identificação do Proponente e com os seguintes dizeres: 

 

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA 

EQUIPE DE PREGÃO PRESENCIAL 

ENVELOPE 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2022 

DATA: 07 DE MARÇO DE 2022 

LOCAL: RODOVIA GO 320 - KM 01, JARDIM SANTA PAULA – GOIATUBA - GO. 

HORA: 09h00min. 

 

7.9.3 - Os Licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, em original, 

por qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em órgão da imprensa oficial, 

perfeitamente legíveis evitando duplicidade e a inclusão de documentos supérfluos ou 

dispensáveis. 

 

8 - DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO: 

 

8.1 Em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública de 

lances, qualquer pessoa poderá solicitar a impugnação do ato convocatório do certame, sendo 

que o mesmo deverá ser protocolado via original para análise no setor de protocolo da 

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. 
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8.2 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

8.2.1 – Qualquer licitante poderá manifestar-se, motivadamente, a intenção de recorrer, no final 

da sessão após a verificação da documentação da licitante declarada vencedora. Será concedido 

o prazo de mais 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso. Ficam as demais 

licitantes, desde então, intimadas a apresentarem contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos autos; 

 

8.2.2 - A falta de manifestação motivada da licitante, no prazo descrito no item anterior, 

importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pela Pregoeira ao 

vencedor; 

 

8.2.3 - A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o 

direito que a licitante pretenda que sejam revistos pela Pregoeira; 

 

8.2.3.1 - Manifestada a intenção de recorrer, a licitante deverá formalizá-la, apresentando suas 

razões dentro dos prazos estabelecidos, sem a qual não será julgada; 

 

8.2.4 - O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo; 

 

8.2.5 - A decisão da Pregoeira sobre o recurso deverá ser motivada e submetida à apreciação da 

Autoridade Competente responsável pela Licitação, quando mantida a sua decisão;  

 

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

aproveitamento;  

 

8.2.7 - Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente por escrito, protocolados no setor de 

protocolo da FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA e endereçados a 

Pregoeira;  

 

8.2.7.1 - Não serão conhecidos os recursos interpostos enviados por fax ou e-mail; 

 

8.2.8 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

Departamento de Licitação. 

 

8.2.9 - No julgamento da habilitação e das propostas, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata específica e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 

 

9. - DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

9.1 Os projetos de alteração do local deverão ser aprovados previamente pela administração, 

devendo  toda  e  qualquer  alteração  ser  submetida  à  apreciação  da  mesma, especialmente  

no que  tange  ao projeto visual do local .  
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9.2 O  licitante  adjudicado  deverá  iniciar  as  atividades  no  prazo  máximo  de  10  dias  a 

contar  da  assinatura  do  contrato.  

 

9.3 O proponente vencedor do certame receberá o espaço físico edificado, de que trata o 

presente edital, responsabilizando-se pela manutenção e conservação dos mesmos, devendo por 

ocasião da devolução entregá-los no estado em que recebeu, excetuando-se a depreciação 

normal decorrente do uso apropriado.   

 

9.4 Cabe a Concedente  

9.4.1 Efetuar a entrega dos incentivos explicitados nesta licitação;  

9.4.2 Fiscalizar o exato cumprimento dos encargos da Cessionária.  

9.4.3 Efetuar a reversão do imóvel quando não houver o cumprimento do objeto contratual de 

cessão de direito real de uso do imóvel.  

9.4.4 Efetuar inspeções, vistorias e auditorias a cessionária relativo ao cumprimento das 

obrigações deste edital e do contrato de concessão do direito real de uso.   

9.5 São obrigações da CONCESSIONÁRIA:  

I – Pagar os tributos que incidirem sobre as atividades desenvolvidas, ficando sujeito também 

ao alvará de licença renovável anualmente, com exceção das despesas com água/esgoto e 

energia elétrica que serão suportadas pela FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE 

GOIATUBA.  

II – Respeitar e acatar as normas baixadas pela FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE 

GOIATUBA;  

III – Manter um serviço ininterrupto, apropriado, atualizado e compatível com o interesse 

público;  

IV – Manter o objeto da concessão em perfeito estado de conservação, segurança, higiene, 

conforto, responsabilizando-se por qualquer dano que der causa ou em virtude da atividade 

desenvolvida;  

V – Manter-se em dia com as obrigações trabalhistas e sociais;  

VI – Respeitar as normas higiênicas estabelecidas por órgãos competentes.  

VII – Responder pelos danos que possam afetar o Município ou terceiros em qualquer caso, 

durante a execução do objeto contratado, bem como custo para a reparação dos mesmos; 

IX– Pagar todas as despesas que se incidirem sobre o objeto desta licitação.  

X – Observar os padrões básicos estabelecidos para o atendimento ao público, compatíveis com 

o local e ramo da atividade desenvolvida.   

XI – Atender as normas de higiene e saúde pública estabelecidos por órgãos competentes.  

XII – Cumprir o horário mínimo de funcionamento e atendimento ao público, conforme for 

determinado pelo Município.   

9.5 É vedado ao concessionário:  

 I - Transferir para terceiros, a atividade objeto desta concessão, sem a prévia aprovação da 

FESG.  

II - Fazer distinção no atendimento em virtude de raça, credo e nacionalidade;  

III - Comercializar e/ou permitir a prestação de serviço ou produtos que pelas suas 

características, possam estimular frequência indesejável;  

IV - Locar, sublocar, permitir e/ou ceder áreas compreendidas na concessão, para exploração de 

qualquer ramo de atividade.   

 

 

10. DAS  SANÇÕES:  
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10.1.  As  sanções  e  penalidades  que  poderão  ser  aplicadas  aos  licitantes  e  ao  contratado  

são  as  previstas  na  Lei  nº 8.666/93  e  nesta  Licitação.  

10.2.  Pelo  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações,  poderá  a  FESG  aplicar às  

adquirentes  as  seguintes  sanções,  sem  prejuízo  das  demais  penalidades  previstas  neste  

Edital: a)  advertência; b)  multa; c)  suspensão  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  o  

Município de Goiatuba  e  com  toda  a  Administração  Pública Municipal,  por  um  prazo  2  

(dois)  anos; d)  declaração  de  inidoneidade  para  contratar  ou  transacionar  com  o  

município.  

10.3.  A  recusa  da  adjudicatária  em  assinar  o  Contrato  de  CONCESSÃO  dentro  do  

prazo  estabelecido  implicará na  perda  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  a  

Administração  Pública,  pelo  prazo  máximo  05 (cinco) anos,  sem  prejuízo  da  aplicação  de  

outras  penalidades  previstas  na  legislação  que  regulamenta  a  matéria.  

10.4.  Aplicam-se  aos  licitantes  as  penalidades  previstas  na  Seção  III  -  Dos  Crimes  e  

das  Penas,  da  Lei  Federal  nº 8.666/93.    

10.5.  Pelo  descumprimento  de  suas  obrigações,  a  concessionária  sujeitar-se-á  às  

seguintes  penalidades:  

10.5.1.  Multa  de  1%  (um  por  cento)  do  valor  proposto  por  dia  de  atraso  não  

justificado  e  aceito  para  o  início  e entrega  das  obras  de  instalação  nas  áreas  concedidas,  

até  o  máximo  de  45(quarenta  e  cinco)  dias.  

10.5.2.  Multa  de  2%  (dois  por  cento)  do  valor  proposto  por  dia  de  paralisação  não  

justificada  e  aceita  pela FESG,  até  o  máximo  de  15(quinze)  dias.  

10.5.3.  Pelo  atraso  no  início  da  operacionalização,  por  culpa  da  concessionária  ou  de  

seus  subordinados,  será aplicada  a  multa  diária  de  1%  (um  por  cento)  do  valor  

proposto.  

10.5.4.  Multa  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor  proposto,  na  hipótese  inexecução  total  

do  ajuste  e  rescisão  do contrato  por  culpa  da  empresa  contratada.  

10.5.5.  Multa  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor  proposto,  por  inexecução  parcial  do  

ajuste,  por  executar  os serviços  em  desconformidade  com  o  exigido  no  contrato  e  seus  

anexos. 10.6.  As  multas  são  independentes  e  a  aplicação  de  uma  não  exclui  a  de  

outras.    

10.7.  As  multas  previstas  neste  item  não  têm  caráter  compensatório  e  consequentemente,  

seu  pagamento  não exime  a  empresa  contratada  da  reparação  dos  danos,  perdas  ou  

prejuízos  a  que  tenha  dado  causa,  seja  à administração,  seja  ao  público  em  geral.  

10.8.  Em  havendo  atraso  o  valor  devido  será  atualizado  monetariamente  até  a  data  do  

efetivo  pagamento, calculado  pro  rata  tempore,  utilizando-se  o  IPCA-IBGE,  acrescido  de  

multa  contratual  de  2%  (dois  por  cento)  e juros  de  mora  de  1%  (um  por  cento)  ao  

mês.  

10.9.  A  FESG  poderá,  a  qualquer  tempo  antes  da  contratação,  desclassificar  a proposta  

ou  desqualificar  a  licitante,  sem  que  a  esta  caiba  o  direito  à  indenização  ou  reembolso,  

na  hipótese  de vir  a  ser  com 

 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS   

11.1 A FESG/UNICERRADO reservam-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, 

antes da assinatura do contrato ou expedição do pedido, sem que caiba reclamação ou pedido 

de indenização pela proponente.  
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11.2 O licitante adjudicado do objeto do presente edital, assinará contrato com a FUNDAÇÃO 

DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA nos termos da minuta integrante do presente 

processo, no prazo de até 5 dias.  

11.3 O imóvel reverterá desonerado à CONCEDENTE se o concessionário não lhe der o uso 

prometido ou desviar sua finalidade contratual.    

 

12 - INTEGRAM ESTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS: 

 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Modelo de Declaração de que cumpre os requisitos de habilitação; 

Anexo III – Modelo de Declaração de cumprimento do Art. 7° da CFB; 

Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo de Habilitação; 

Anexo V - Modelo de Declaração da Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

Anexo VI – Carta de Credenciamento; 

Anexo VII – Modelo de Propostas de Preços; 

Anexo VIII– Minuta de Contrato; 

Anexo IX – Comprovante de retirada de Edital. 

Anexo X – Mapa e planta baixa. 

Goiatuba, aos 21 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 

Vinicius Vieira Ribeiro 

Presidente da FESG 

 

 

 

 

Maria Helena Martins Freitas 

Pregoeira
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – OBJETO:   
 

A concessão de uso oneroso de espaço físico, medindo 196,34 m² (36,17m² cômodo + 160,17 

m² área coberta), para exploração de serviços de restaurante e lanchonete na sede da 

UNICERRADO, na Rodovia GO 320, Km 01, Jardim Santa Paula – Goiatuba - GO, havendo 

por finalidade atender a comunidade escolar, incluindo-se no rol, os alunos, os servidores, 

funcionários terceirizados, familiares de alunos e servidores, e eventuais transeuntes em 

atividades no Campus, nos horários normais de funcionamento, incluindo sábados letivos e 

demais eventos, conforme condições, exigências estabelecidas neste termo.  

 

O espaço destinado a uma lanchonete/restaurante, será entregue em alvenaria, estrutura de 

concreto, com piso e rodapé  em  granitina  branca, bancada  da  cozinha  revestido  em  

granito,  com  uma  pia  em  inox,  área  interna  fechada,  forro  de  gesso, sistema  de  

exaustão,  iluminação fluorescente,  ponto  de  energia  elétrica, água  e  gás,  uma  cozinha,  

área  externa coberta com iluminação fluorescente, com  padrão  de  acabamento  normal. 

 

1.2.  O restaurante deverá funcionar nos horários normais de aulas e eventos acadêmicos, 

incluindo sábados letivos e demais eventos, respeitando os limites impostos pela Código de 

Posturas e normas da vigência sanitária do município,  calendário  que  poderá  vir  a  ser  

alterado  em  virtude  dos eventos,  por  solicitação  do  gestor  do contrato  ou  por  

necessidade  de  ajuste  de  interesses  comuns entre  as  partes  no  que  tange  ao  

melhoramento  de  atendimento  de  qualidade  ao  público. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

 

Sobre a utilização de espaços físicos de bem público, é básico que essas áreas têm como 

destinação primordial o atendimento do interesse imediato da administração pública, ou seja, 

visam a comportar a estrutura operativa com vistas ao seu pleno funcionamento. Uma vez 

comportada a mencionada estrutura, não há impedimento legal na outorga de uso desses bens a 

terceiros, sendo que os instrumentos possíveis são a autorização de uso, a permissão de uso, a 

concessão de uso, a cessão de uso e a concessão de direito real de uso, todos institutos sujeitos 

ao regime jurídico de direito público. 

 

A concessão de direito real de uso é o contrato administrativo pelo qual o Poder Público 

confere ao particular o direito real resolúvel de uso de terreno público, estando regulado pelo 

Decreto-lei nº 271/67. Este instrumento é bastante parecido com a concessão de uso. Neste 

ponto, é importante frisar que o art. 20 da Lei nº 9.636/98, acabou por albergar a possibilidade 

de que a cessão de uso de bens públicos venha a alcançar terceiros com fins lucrativos, 

dispondo o Decreto nº 3.725/2001 sobre as situações concretas específicas que não configuram 

desvirtuamento da destinação de bem público cedido a terceiro, bem como estabelecendo as 

condições necessárias à formalização de termo de cessão de uso desses bens, a saber: 

 

art. 12. Não será considerada utilização em fim diferente do previsto no termo de entrega, a que 

se refere o § 2o do art. 79 do Decreto-Lei 9.760, de 1946, a cessão de uso a terceiros, a título 
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gratuito ou oneroso, de áreas para exercício das seguintes atividades de apoio necessárias ao 

desempenho da atividade do órgão a que o imóvel foi entregue: I - posto bancário; II - posto 

dos correios e telégrafos; III - restaurante e lanchonete; IV - central de atendimento a saúde; 

V - creche; 

 

Sobre a escolha da modalidade Pregão, a Lei n. 8.666/1993 tenha estipulado que o tipo de 

licitação a ser realizada, na hipótese de concessão de direito real de uso, é a de maior lance ou 

oferta, nos termos de seu art. 45, § 1º, inciso IV, não estabeleceu a referida lei qual a 

modalidade de licitação deveria ser adotada no caso, não devendo ser empregado, na hipótese, 

o que dispõe o art. 17, que, em seu caput e inciso I, trata da alienação dos bens da 

Administração, estabelecendo exigências absolutamente incompatíveis com a locação e a 

concessão de uso. Por sua vez, a Lei n. 10.520/2002 não veda a utilização da licitação 

denominada pregão na hipótese de concessão de direito real de uso, evidenciando a existência 

de lacuna legislativa no que se refere à modalidade de licitação a ser adotada em tais caso. 

 

Diante dessas considerações, conclui-se que a concessão que pode ser realizada por pregão é 

somente a concessão de uso, nos casos em que o objeto puder ser classificado como comum, 

não havendo, portanto, lacuna legislativa quanto à concessão real de uso, que deve ser 

contratada por meio da modalidade concorrência, sendo o ramo de lanchonetes e restaurantes 

uma atividade de mercado comum, ela foi escolhida em razão da sua celeridade e o início 

eminente das aulas. 

 

3.  CRITÉRIO  DE JULGAMENTO:   

 

3.1.  O critério  de  julgamento  será  o  da  MAIOR  OFERTA,  apresentada  para  a  

concessão  de  uso  remunerado  do espaço  destinado  a  instalação  de  um  restaurante,  desde  

que  cumpridas  as  exigências  técnicas  especificas  da atividade,  tanto  em  qualidade  de  

serviços,  como  interatividade  e  compatibilidade  com  o espaço;  

3.2.    A  proposta  de  maior  vantagem  será  a  proposta  de  maior  valor  ofertado  para  o  

objeto  em  questão,  desde  que cumpridas  as  exigências  acima  especificadas,  não  se  

perdendo  de  vista  o  projeto  da FESG.  

 

3.3.  A  proposta  apresentada  não  poderá  oferecer  valor  mensal  inferior  ao  preço  mínimo  

estabelecido  neste TERMO e nem outro tipo  de  serviço,  que  não  seja  o  descrito  neste  

termo. 

 

4.  DAS  BENFEITORIAS   

 

4.1.    O  espaço  panorâmico,  destinado  a  instalação  de  uma lanchonete/restaurante  

diferenciado  em  qualidade  de  serviços  e produtos,  será  entregue  nas  condições  em  que  

se  encontram.    As  adequações  necessárias  a  exploração  do  ramo de  atividade,  objeto  

deste,  deverão  ser  submetidas  à  aprovação  da FESG,  mediante  projeto  detalhado,  com  

memorial  tanto  das  obras  quanto  dos  serviços que  se  pretende  executar,  em  três  vias,  

acompanhado  dos  respectivos  arquivos  magnéticos,  contendo especificações  técnicas  de  

material,  equipamentos  e  mobiliário  de    qualidade,    decorrendo  as  despesas  dos projetos  

por  conta  da  licitante  adjudicatária; 

 

4.2.  O prazo  limite  para  iniciar  a  exploração  das  atividades  será  de  10  (dez)  dias,  
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contados  da assinatura  do  contrato,  sob  pena,    da  perda  da  concessão,  salvo  motivo  de  

força  maior. 

 

5.    DOS PREÇOS     

5.1.  Os  valores  estimados  para  a  exploração  comercial  do  objeto  deste  Termo  se  

referem  aos  estudos  de viabilidade  e  ao  valor  da  avaliação  de locações de pontos 

comerciais no município; 

 

5.1.1.    O  preço  resultante  da  avaliação  oficial  será  o  valor  estimado  para  a  licitação  e  

será  o  cobrado  a  título  de remuneração  mensal  no  primeiro  ano  da  concessão  de  uso  

remunerado.  

 

5.1.2    A  partir  do  10º  (décimo)  dia do mês  posterior ao início da utilização será  cobrado  o  

valor  maior  fixado mensalmente no valor mínimo mensal de R$ R$1.212,00 (um mil duzentos 

e doze reais), que será reajustado anualmente pelo índice INPC. 

 

6.  DO PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO  

 

O prazo da  concessão  de  uso  do  espaço  será  de  10 (dez) anos, prorrogáveis por igual 

período, conforme lei de concessões publicas. 

 

7.4 CABE A CONCEDENTE  

 

7.4.1 Efetuar a entrega dos incentivos explicitados nesta licitação;  

7.4.2 Fiscalizar o exato cumprimento dos encargos da Cessionária.  

7.4.3 Efetuar a reversão do imóvel quando não houver o cumprimento do objeto contratual de 

cessão de direito real de uso do imóvel.  

7.4.4 Efetuar inspeções, vistorias e auditorias a cessionária relativo ao cumprimento das 

obrigações deste edital e do contrato de concessão do direito real de uso.   

 

7.5 SÃO OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA:  

I – Pagar os tributos que incidirem sobre as atividades desenvolvidas, ficando sujeito também 

ao alvará de licença renovável anualmente, com exceção das despesas com água/esgoto e 

energia elétrica que serão suportadas pela Prefeitura.  

II – Respeitar e acatar as normas baixadas pela Prefeitura;  

III – Manter um serviço ininterrupto, apropriado, atualizado e compatível com o interesse 

público;  

IV – Manter o objeto da concessão em perfeito estado de conservação, segurança, higiene, 

conforto, responsabilizando-se por qualquer dano que der causa ou em virtude da atividade 

desenvolvida;  

V – Manter-se em dia com as obrigações trabalhistas e sociais;  

VI – Respeitar as normas higiênicas estabelecidas por órgãos competentes.  

VII – Responder pelos danos que possam afetar o Município ou terceiros em qualquer caso, 

durante a execução do objeto contratado, bem como custo para a reparação dos mesmos; 

IX– Pagar todas as despesas que se incidirem sobre o objeto desta licitação.  

X – Observar os padrões básicos estabelecidos para o atendimento ao público, compatíveis com 

o local e ramo da atividade desenvolvida.   

XI – Atender as normas de higiene e saúde pública estabelecidos por órgãos competentes.  
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XII – Cumprir o horário mínimo de funcionamento e atendimento ao público, conforme for 

determinado pelo Município.   

8.5 É vedado ao concessionário:  

 I - Transferir para terceiros, a atividade objeto desta concessão, sem a prévia aprovação da 

Prefeitura Municipal.  

II - Fazer distinção no atendimento em virtude de raça, credo e nacionalidade;  

III - Comercializar e/ou permitir a prestação de serviço ou produtos que pelas suas 

características, possam estimular frequência indesejável;  

IV - Locar, sublocar, permitir e/ou ceder áreas compreendidas na concessão, para exploração de 

qualquer ramo de atividade.   

 

9.    DA FISCALIZAÇÃO  

 

9.1.  A  CONCEDENTE  para  efeito  de  fiscalização  e  cumprimento  do  Contrato  terá  livre  

acesso  à  área  e  aos demais  elementos  que  julgar  necessário;    

9.2.  A  CONCEDENTE  poderá  solicitar,  periodicamente,  que  as  Autoridades  Federais,  

Estaduais  e  Municipais, ligadas  aos  Órgãos  de  Saúde  Pública,  efetuem  fiscalização  na  

área,  instalações  e  equipamentos  utilizados, independentemente  das  inspeções  de  rotina  

realizadas  por  aqueles  Órgãos;    

9.3.    A  fiscalização  do  cumprimento  das  normas  estipuladas  no  contrato  será  realizada  

pela  comissão  gestora  a ser  designada  para  esse  fim 

 

 

Goiatuba, 01 de fevereiro de 2022 

 

 

 

 

Maksuel Resende Silva 

Diretor Administrativo da FESG 
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ANEXO II 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

 

A empresa _______________________devidamente cadastrada sob o CNPJ de 

nº._______________________com sede a 

Rua:___________Bairro:_____________Cidade____________UF:__________________, vem 

por intermédio de seu representante legal, portador da Carteira da Identidade n° ___________, 

órgão expedidor ______________, inscrito no CPF sob o n° __________________, em atenção 

ao art. 4°, inciso VII, da Lei 10.520/02, DECLARA que CUMPRE PLENAMENTE OS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO exigidos no Edital da licitação na modalidade de 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2022, instaurado pela FUNDAÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR DE GOIATUBA. 

 

Ressalva: desejo usufruir da prerrogativa do art. 43, 47 e 48 da Lei complementar 147/2014. 

 

________________________, ____de ________________de ________. 

(local)                    (dia)             (mês)                       (ano) 

 

 

 

_____________________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

Carimbo do CNPJ 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente 

habilitado(s).  

 

 

Obs: Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes, no momento do 

Credenciamento. 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

A empresa _________________________devidamente cadastrada sob o CNPJ de 

n°_______________________com sede na Rua:______________________________, 

Bairro:____________________________, Cidade:________________________, 

UF:_______________, vem, por intermédio de seu representante legal, portador da Carteira de 

Identidade n°_____________________, órgão expedidor__________________, inscrito no 

CPF sob o n°___________________________, em atenção ao art. 4°, inciso VII, da Lei 

10.520/02, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da 

Lei n° 8.666/93, acrescido pela Lei n° 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. 

 

 

________________________, ____de ________________de ________. 

        (local)                    (dia)             (mês)                       (ano) 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

Carimbo do CNPJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente 

habilitado(s) e juntado ao envelope de Habilitação.  
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

A empresa _________________________devidamente cadastrada sob o CNPJ de 

n°_______________________com sede na Rua:______________________________, 

Bairro:____________________________, Cidade:________________________, 

UF:_______________, vem, por intermédio de seu representante legal, portador da Carteira de 

Identidade n°_____________________, órgão expedidor__________________, inscrito no 

CPF sob o n°___________________________, em atenção ao art. 4°, inciso VII, da Lei 

10.520/02, DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data INEXISTEM FATOS 

IMPEDITIVOS à sua habilitação, em atendimento a participação da licitação instaurada pela 

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL n° 001/2022, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrência de fato 

impeditiva posterior. 

 

 

________________________, ____de ________________de ________. 

(local)                    (dia)             (mês)                       (ano) 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

Carimbo do CNPJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente 

habilitado(s) e juntado ao envelope de Habilitação. 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

 

 

A empresa _________________________devidamente cadastrada sob o CNPJ de 

n°_______________________com sede na Rua:______________________________, 

Bairro:____________________________, Cidade:________________________, 

UF:_______________, vem, por intermédio de seu representante legal, portador da Carteira de 

Identidade n°_____________________, órgão expedidor__________________, inscrito no 

CPF sob o n°___________________________, em atenção ao art. 4°, inciso VII, da Lei 

10.520/02, DECLARA, sob as penas da Lei, que é inscrita como 

______________________(MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que 

cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME OU EPP e que não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 3° da Lei Complementar 123/2006, 

estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não 

havendo fato superveniente impeditivo no presente certame. 

 

 

________________________, ____de ________________de ________. 

         (local)                      (dia)             (mês)                       (ano) 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

Carimbo do CNPJ 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente 

habilitado(s).  

 

 

Obs: Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes,  no momento do 

Credenciamento. 
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ANEXO VI 

 

CREDENCIAMENTO 

 

A empresa _________________________devidamente cadastrada sob o CNPJ de 

n°_______________________com sede na Rua:______________________________, 

Bairro:____________________________, Cidade:________________________, 

UF:_______________, vem, por intermédio de seu representante legal, portador da Carteira de 

Identidade n°_____________________, órgão expedidor__________________, inscrito no 

CPF sob o n°___________________________ credenciar o (a) 

Sr.(a)_________________________________portador da Carteira de Identidade n° 

_______________________________, órgão expedidor_________________, inscrito no 

CPF____________________, para participar da licitação instaurada pela FUNDAÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 

001/2022, com sistema de julgamento Maior Oferta mensal, cujo objeto é  

__________________________________________________________. O representante legal 

da empresa abaixo assinada DECLARA também que o credenciado tem plenos poderes para 

pronunciar em nome da empresa no referido PREGÃO PRESENCIAL, bem como formular 

lances verbais, interpor ou desistir de recursos, em fim, praticar todos os atos inerentes ao 

certame, inclusive assinar o contrato oriundo desta licitação. 

 

________________________, ____de ________________de ________. 

(local)                    (dia)             (mês)                       (ano) 

 

 

_____________________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

Carimbo do CNPJ 

 

 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente 

habilitado(s).  

 

Obs: Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes,  no momento do 

Credenciamento. 
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ANEXO VII 

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 

Razão Social: 

CNPJ: 

Inscrição Estadual: 

Endereço: 

Telefone: 

Banco, Agência e n° conta bancária para pagamento: 

Representante: 

Cargo: 

Carteira de identidade e n° CPF: 

 

 

A FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA 

PREGÃO PRESENCIAL 001/2022  

 

Prezados Senhores, 

 

Apresentamos e submetermos a apreciação de Vossas Senhorias nossa proposta de preços para 

a concessão de uso oneroso de espaço físico, medindo 196,34 m² (36,17m² cômodo + 160,17 

m² área coberta), para exploração de serviços de restaurante e lanchonete na sede da 

UNICERRADO, na Rodovia GO 320, Km 01, Jardim Santa Paula – Goiatuba - GO, 

havendo por finalidade atender a comunidade escolar, incluindo-se no rol, os alunos, os 

servidores, funcionários terceirizados, familiares de alunos e servidores, e eventuais 

transeuntes em atividades no Campus, nos horários normais de funcionamento, incluindo 

sábados letivos e demais eventos, conforme condições, exigências estabelecidas no edital: 

 

ITEM QTDA OBJETO 
VALOR 

MENSAL 

TOTAL 

01 12 

Concessão de uso oneroso de espaço físico, 

medindo 196,34 m² (36,17m² cômodo + 160,17 m² 

área coberta), para exploração de serviços de 

restaurante e lanchonete na sede da 

UNICERRADO, na Rodovia GO 320, Km 01, 

Jardim Santa Paula – Goiatuba - GO, havendo por 

finalidade atender a comunidade escolar, 

incluindo-se no rol, os alunos, os servidores, 

funcionários terceirizados, familiares de alunos e 

servidores, e eventuais transeuntes em atividades 

no Campus, nos horários normais de 

funcionamento, incluindo sábados letivos e demais 

eventos, conforme condições, exigências 

estabelecidas no edital 

xxxxxx xxxxxxx 
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1. Condições Gerais 

1.1 – A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a 

presente licitação. 

1.2 – A presente proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do 

pregão. 

1.3 - Os valores do total da proposta, estão de acordo com os preços praticados no mercado, 

conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, em algarismo, expresso em moeda 

corrente nacional (R$).  

1.4 - Nos preços acima propostos estão incluídas todas as despesas incidentes, inclusive 

tributos e encargos os sociais, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada, 

correndo por conta da contratada as despesas decorrentes de fretes, instalações de 

eletrodomésticos e elétricas, seguro predial, taxas e impostos, etc. 

1.5 - Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a iniciar os serviços 

no prazo e condições estipuladas no Termo de Referência deste Edital.  

1.6 - Nome do Banco, o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para 

efeito de pagamento. 

 

______________________, ____de ________________de ________. 

(local)                    (dia)             (mês)                       (ano) 

 (assinatura do representante legal) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

Carimbo do CNPJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: FAVOR VERIFICAR AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, ASSIM COMO AS 

ESPECIFICAÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

APRESENTAR PROPOSTA EM MEIO ELETRONICO SEJA ELE EM PEN DRIVE, 

CONFORME MODELO ELETORNICO FORNECIDO PELA EQUIPE DE PREGÃO. 
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ANEXO VIII 

 

MINUTA DO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº ------/2022 

 

CONTRATO  

 

“Termo de contrato de concessão de uso oneroso 

de espaço físico da FESG/Unicerrado e a 

EMPRESA: _____________________________,” 

na forma abaixo. 

 

CONTRATO N° ______/2022 

 

De um lado o ---------------, com sede e foro em ------, Goiás, localizado à -------,-------Centro, 

inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº ---------------, neste ato representado pelo -------, Sr. ------------

----               , --------,-----------, portadora da Carteira de Identidade nº _________, CPF nº 

_____________, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa 

____________________________, inscrita no CNPJ sob o n° _______________-____, 

estabelecida à ______________________-____, neste ato representada(o) por seu/sua 

______________________, Srª/Sº. ___________________________________, portador(a) da 

carteira de identidade n° _________, expedida pela SSP/__, CPF n° _________, residente e a 

domiciliado a________________-__________, doravante denominada CONTRATADA, em 

vista o constante e decidido no processo administrativo n° _____________, resolvem celebrar o 

presente contrato, decorrente de licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 

001/2022, conforme descrito no Edital e seus Anexos, que se regerá pela Lei n.º 8.666/93, de 

21 de junho de 1993, pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, mediante as condições 

expressas nas cláusulas seguintes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O presente contrato tem por objeto a concessão de uso oneroso de espaço físico, medindo 

196,34 m² (36,17m² cômodo + 160,17 m² área coberta), para exploração de serviços de 

restaurante e lanchonete na sede da UNICERRADO, na Rodovia GO 320, Km 01, Jardim 

Santa Paula – Goiatuba - GO, havendo por finalidade atender a comunidade escolar, 

incluindo-se no rol, os alunos, os servidores, funcionários terceirizados, familiares de 

alunos e servidores, e eventuais transeuntes em atividades no Campus, nos horários 

normais de funcionamento, incluindo sábados letivos e demais eventos, conforme 

condições, exigências estabelecidas no edital, do Edital do Pregão Presencial 001/2022. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Prazo de vigência, Entrega e Reversão. 

 

2.0 A vigência do presente contrato de concessão será de10 (dez) anos, a contar da 

assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo por igual 

período, desde que seja acordado entre as partes através de declaração por escrito com 

antecedência mínima de 60 dias antes do término do contrato. 

2.1 Serão revertidos a FESG os bens concedidos previstos na cláusula primeira, 

quando: 

2.3.1 Não utilizados em suas finalidades; 
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2.3.2 Não cumpridos os prazos estipulados; 

2.3.3 Paralisação das atividades; 

2.3.4 Impedir a realização de inspeções, vistorias e auditorias por parte do 

município. 

2.3.5 Não efetuar a manutenção dos bens recebidos em concessão de forma a manter 

a sua conservação e preservação. 

2.3.6 Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o interessado disponibilize o 

objeto da concessão, o Município poderá desapropriar o imóvel para todos os efeitos legais, 

revertendo-as ao patrimônio da FESG. 

2.4 O Cessionário pagará a Concedente, pelo objeto licitado para a concessão de uso, o 

preço proposto mensal de R$ xxxxxxxxx (xxxxxxx), sendo reajustado anualmente com base 

no INPC. 

2.5. O custo apresentado caracterizando o preço mensal será reajustado de acordo com o 

seguinte critério: anualmente com base no INPC. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - Das Obrigações das Partes 

 

3.1 Cabe a Concedente 

 

3.1.1 Efetuar a entrega dos incentivos explicitados nesta licitação; 

3.1.2 Fiscalizar o exato cumprimento dos encargos da Cessionária. 

3.1.3 Efetuar a reversão do imóvel quando não houver o cumprimento do objeto 

contratual de cessão de direito real de uso do imóvel. 

3.1.4 Efetuar inspeções, vistorias e auditorias a cessionária relativo ao cumprimento 

das obrigações deste edital e do contrato de concessão do direito real de uso. 

3.2 Cabe a Cessionária. 

 

I – Pagar os tributos que incidirem sobre as atividades desenvolvidas, ficando 

sujeito também ao alvará de licença renovável anualmente, e as despesas com água/esgoto e 

energia elétrica. 

II – Respeitar e acatar as normas baixadas pela Prefeitura; 

III – Manter um serviço ininterrupto, apropriado, atualizado e compatível com o 

interesse público; 

IV – Manter o objeto da concessão em perfeito estado de conservação, segurança, 

higiene, conforto, responsabilizando-se por qualquer dano que der causa ou em virtude da 

atividade desenvolvida; 

V – Manter-se em dia com as obrigações trabalhistas e sociais; 

VI – Respeitar as normas higiênicas estabelecidas por órgãos competentes. 

VII – Responder pelos danos que possam afetar o Município ou terceiros em 

qualquer caso, durante a execução do objeto contratado, bem como custo para a reparação 

dos mesmos; 

IX– Pagar todas as despesas que se incidirem sobre o objeto desta concorrência.  

X – Observar os padrões básicos estabelecidos para o atendimento ao público, 

compatíveis com o local e ramo da atividade desenvolvida. 

XI – Atender as normas de higiene e saúde pública estabelecidos por órgãos 

competentes. 

XII – Cumprir o horário mínimo de funcionamento e atendimento ao público, 

conforme for determinado pelo Município. 
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3.3 É vedado a Cessionária: 

 

I - Transferir para terceiros, a atividade objeto desta concessão, sem a prévia  

aprovação da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba. 

II - Fazer distinção no atendimento em virtude de raça, credo e nacionalidade; 

III - Comercializar e/ou permitir a prestação de serviço ou produtos que pelas 

suas características, possam estimular frequência indesejável; 

IV - Locar, sublocar, permitir e/ou ceder áreas compreendidas na concessão, 

para exploração de qualquer ramo de atividade. 

CLÁUSULA QUARTA – Das Multas e Penalidades 

 

4.1 Pela inexecução total ou parcial do presente contrato de cessão de direito real de 

uso decorrente desta licitação, a administração poderá garantida a prévia e ampla defesa, 

aplicar à cessionária, as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, e, 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 

4.2 A multa prevista no item 4.1 da presente cláusula não tem caráter 

compensatório, porém moratório e, consequentemente, o pagamento dela não exime a 

Cessionária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha 

acarretar à Prefeitura Municipal de INDIANÓPOLIS - PR. 

CLÁUSULA QUINTA: Das Sanções Administrativas 

 

5.1 As sanções administrativas serão a advertência, multa, suspensão temporária de 

participação em licitação, impedimento de contratar com a Administração por prazo não 

superior a 02 (dois) anos e declaração de inidoneidade, com fulcro no Capítulo IV, Seção II, 

da Lei n.º 8.666, de 21/06/93 e suas alterações. 

5.2 Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei e 

garantido o contraditório e a ampla defesa. 

 

5.3 As penalidades acima poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos 

termos do art. 87 da Lei n° 8.666 de 21/06/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA SEXTA - Da Rescisão 

 

6.1 O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

 

6.1.1 Por ato unilateral, escrito, da Concedente, nos casos enumerados nos incisos I 

a XII e XVII, do art. 78, da Lei n.º 8.666/93; 

6.1.2 Amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização de aviso 

prévio com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, não cabendo indenização a qualquer 

das partes, resguardado o interesse público; 

6.1.3 Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

6.2 O descumprimento, por parte da Cessionária, de suas obrigações legais e/ou 

contratuais, assegura à Concedente o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, 

independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial. 

6.3 A rescisão do contrato, com base no item anterior da presente cláusula, sujeita a 

Cessionária à devolução dos bens recebidos como incentivos. 

6.4 Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei e 

garantido o contraditório e a ampla defesa. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - Da Alteração 

 

7.1 O presente contrato poderá ser alterado na forma do artigo 65 de Lei 8.666 de 23 

de junho de 1993 e alterações posteriores. 

7.2 Poderá ainda ser alterado o presente contrato objetivando a modificar o 

cronograma de implantação do empreendimento e outros aspectos de execução desde que 

devidamente aprovado pela FESG. 

 

CLÁUSULA OITAVA- Da Legislação 

 

8.1 O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

posteriores, Lei nº 8897/1995, aplicando-se os preceitos de direito público e supletivamente 

os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado e demais 

legislação pertinente. 

 

CLÁUSULA NONA - Do Foro 

 

9.1 Para dirimir divergências sobre o presente contrato, fica eleito o foro da 

Goiatuba, Estado de Goiás, em detrimento a qualquer outro por mais privilegiada que seja. 

9.2 E, por estarem certas e ajustadas as partes assinam o presente contrato em 03 

(três) vias de igual teor e forma com duas testemunhas abaixo identificadas que a tudo 

assistiram. 

 

Goiatuba-GO, __ de __________ de 2022. 

 

 

_____________________________ 
Presidente da FESG 

CONCEDENTE 

 

_____________________________ 
Empresa  

CONCESSIONÁRIA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1 ._______________________________ 2. _______________________________ 

Nome:   Nome:  

CPF  :   CPF   :  
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ANEXO IX 

 

A  

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA  

A/C Equipe de Pregão Presencial  

Processo Administrativo Nº. 2022006522 

Ref.: Pregão Presencial 001/2022 

 

 

COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 

 

Objeto: Concessão de uso oneroso de espaço físico, medindo 196,34 m² (36,17m² cômodo + 

160,17 m² área coberta), para exploração de serviços de restaurante e lanchonete na sede 

da UNICERRADO, na Rodovia GO 320, Km 01, Jardim Santa Paula – Goiatuba - GO, 

havendo por finalidade atender a comunidade escolar, incluindo-se no rol, os alunos, os 

servidores, funcionários terceirizados, familiares de alunos e servidores, e eventuais 

transeuntes em atividades no Campus, nos horários normais de funcionamento, incluindo 

sábados letivos e demais eventos, conforme condições, exigências estabelecidas no edital.  

 

Modalidade: Pregão Presencial. 

Tipo: Maior Oferta mensal. 

 

RECIBO 

 

 

A empresa, ______________________________________, CNPJ n°. 

_______________/________, Localizada na _______________________, Cidade: ________, 

Telefone para contato n° (    )_______-_______e (    )_____-________,E-mail: 

_____________________________________________, RETIREI o Edital e seus anexos em 

referência junto ao site www.unicerrado.edu.br da FUNDÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE 

GOIATUBA e deseja ser informada de quaisquer alterações, respostas a esclarecimentos e 

impugnações. 

 

_________________, ___ de ____________ de 2022. 

 

 

______________________________________________ 

Nome, CPF e/ou RG e Cargo na empresa 

 

 

 

Obs.: este recibo deverá ser remetido à Equipe de Pregão da FUNDAÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR DE GOIATUBA, pelo e-mail: (licitacao@unicerrado.edu.br), para eventuais 

comunicações aos interessados, quando necessário.  

 

 

 

 

http://www.unicerrado.edu.br/
mailto:licitacao@unicerrado.edu.br
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ANEXO X 

PLANTAS E MAPA 

 

 


