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FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2022 

 
 
A Fundação de Ensino Superior de Goiatuba torna público para conhecimento de interessados, que 
fará licitação na modalidade pregão (presencial) do tipo proposta de Menor Preço Item, no dia 22 de 
julho de 2022 às 14h00min, na sala de licitações da FESG, situado à Rodovia GO 320, Km 01, Jardim 
Santa Paula – Goiatuba - GO, tendo por objeto a Contratação de Empresa Especializada para 
locação de veículos utilitários, sem motorista, mediante contrato por demanda, para atender as 
necessidades da FESG/UNICERRADO, conforme Termo de Referência, ANEXO I deste edital. 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.   
O edital estará à disposição dos interessados no endereço acima mencionado, em horário de 
expediente (de segunda a sexta das 8h00min às 17h00min), site (www.unicerrado.edu.br – Aba Mais – 
Licitações e contratos - Pregão) ou pelo fone (64) 3495 8108. 

 

 
 

Goiatuba – Goiás, 11 de julho de 2022. 
 

 
 
 

Vinicius Vieira Ribeiro 
Presidente da FESG 

 
 
 
 
 
 

Vaneide Cardoso Oliveira 
Pregoeira 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 2022019530 
 
 
PREAMBULO 
 
A FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, através de sua Pregoeira, designada pela 
Portaria n° 520/22 de 16/05/2022, torna público para conhecimento dos interessados, que estará 
realizando PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2022, 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 MENOR PREÇO POR ITEM, do objeto descrito abaixo e, em minúcias, nos Anexos 
deste edital, que dele fazem partes integrantes e inseparáveis, objetivando a locação de veículos, 
conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I, deste Edital. 
 
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 14h00min do dia 22 de julho 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, no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente na data 
marcada para realização desta licitação. 
 
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. 
 
1- DO OBJETO 
1.1. A presente licitação destina-se a contratação de empresa para prestação de serviços de 
locação de 01 Veículo Automotor tipo SUV de porte Médio na cor preta, 01 Veículo tipo Minivan 
na cor preta, sem motorista, mediante contrato por demanda, para atender as necessidades da 
FESG/UNICERRADO, conforme quantitativo e especificações constantes no Termo de Referência – 
Anexo I. 
 
1.2. A licitante somente será selecionada para ir à etapa de lances dos itens que cotar de acordo com 
as especificações mínimas deste Edital; 
 
1.3. Os elementos que compõem os Itens deverão atender os padrões de qualidade reconhecidos no 
mercado e normas brasileiras vigentes. 
 
1.4. Deverá ser respeitada a numeração dos itens e as quantidades, unidades e especificações 
mínimas de seus elementos. 
 
2.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar deste certame as empresas pertencentes ao ramo de atividade pertinente 
ao objeto desta licitação, de acordo com cada item, e que preencherem as condições de 
credenciamento constantes deste Edital, e ainda, estejam de acordo com a legislação vigente (Federal, 
Estadual e Municipal) que o regulamente, inserindo-se aí, as Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, sendo que, para estas duas últimas serão concedido tratamento favorecido, 

http://www.unicerrado.edu.br/
mailto:licitacao@unicerrado.edu.br
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diferenciado e simplificado, em consonância com a Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro 
de 2006. Sendo exclusivo para ME e EPP, de acordo com o elencado no art. 48, I, e seguintes, da 
LC/147/2014, cujas contratações sejam de valores até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Em caso 
não havendo um mínimo de 03 (três) empresas ME ou EPP local e regional para disputa 
competitiva por item, será franqueado à participação de grande empresa de acordo com o art. 
49, II e III, da LC 123/06. As empresas licitantes deverão participar de acordo com cada conjunto, 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. 
 
2.2. Não serão admitidos à licitação, como proponentes, interessados reunidos em consórcio, 
empresas sob falência, concordata, dissolução, liquidação ou que estejam suspensas de licitar e/ou 
declaradas inidôneas por Órgãos Públicos, e demais que se enquadrarem fora do disposto no item 
acima. 
 
3 - DO CREDENCIAMENTO 
3.1 - Para o credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 
registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo 
registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  
 
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, ou carta de 
credenciamento, sempre com firma reconhecida do outorgante, da qual constem poderes específicos 
para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento, dentre os 
indicados na alínea "a" supra, que comprove os poderes do mandante para a outorga, conforme Anexo 
V.  
 
3.1.1. Em se tratando do item b) acima, o procurador deverá apresentar cópia reprográfica legível ou 
original do estatuto social, contrato social e/ou outro instrumento de registro comercial, registrado na 
Junta Comercial, servindo apenas para efeito de verificação da Equipe de Apoio e da Pregoeira, sendo, 
para este ato, devolvida após a conferência. 
 
3.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. 
 
3.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 
 
3.4. A ausência do credenciado em qualquer momento da sessão importará a imediata exclusão da 
licitante por ele representada, salvo fundada justificativa seguida de autorização expressa da 
Pregoeira. 
 
3.5. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes de 
Habilitação e Propostas. 
3.6. Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos dos 
documentos relacionados para credenciamento neste edital. A ausência desta documentação, porém, 
implicará na impossibilidade da formulação de lances após a classificação preliminar, bem como na 
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perda do direito de interpor recurso das decisões da Pregoeira, ficando a licitante impedida de se 
manifestar durante os trabalhos. 
 
4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
4.1. A declaração da licitante de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme Anexo II, 
deverá ser apresentada fora dos envelopes nº 1 e 2, devendo ser entregue concomitantemente ao 
credenciamento. 
 
4.2. Também deverá ser apresentada fora dos envelopes a comprovação de enquadramento como 
microempresa ou empresa de pequeno porte (para as licitantes que assim se enquadrarem). 
 
4.2.1. A Comprovação dar-se-á através da apresentação de Certidão Simplificada emitida pela Junta 
Comercial da sede da licitante, com data de emissão não superior a 90 dias da data marcada para o 
certame, onde fique demonstrada a condição de enquadramento de ME ou EPP da licitante. 
 
4.2.2. Para as MEI’s deverá ser apresentado o Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual – CCMEI, para a comprovação de sua condição. 
 
4.2.3 A falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da LC 123/06, caracterizará o crime 
de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e 
das sanções previstas neste Edital, podendo, inclusive, a Pregoeira fazer diligências para constatar 
referida situação. 
 
4.3. A não entrega dos documentos solicitados no subitem 4.2.1 para as Microempresas ou de 
Empresas de Pequeno Porte implicará na Vedação ao direito de usufruir o regime diferenciado 
garantido pela Lei Complementar 123/06 e 147/2014. 
 
4.4. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 02 
(dois) envelopes lacrados, constando em sua face frontal o nome empresarial, CNPJ e o endereço 
completo da licitante, além dos dizeres: 
 
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA 
EQUIPE DE PREGÃO PRESENCIAL 
ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2022 
DATA: 22 DE JULHO DE 2022 
LOCAL: RODOVIA GO 320 - KM 01, JARDIM SANTA PAULA – GOIATUBA - GO. 
HORA: 14h00min. 
 
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA 
EQUIPE DE PREGÃO PRESENCIAL 
ENVELOPE 2 – HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2022 
DATA: 22 DE JULHO DE 2022 
LOCAL: RODOVIA GO 320 - KM 01, JARDIM SANTA PAULA – GOIATUBA - GO. 
HORA: 14h00min. 
 
O primeiro envelope com o subtítulo ENVELOPE Nº 01 - "PROPOSTA" 
 
O segundo envelope com o subtítulo ENVELOPE Nº 02 - “HABILITAÇÃO” 
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4.5. A proposta deverá ser elaborada preferencialmente em papel timbrado da empresa e redigida em 
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 
sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões e/ou entrelinhas e, ainda, ser datada e assinada pelo 
representante legal da licitante ou por procurador legítimo e legalmente constituído, cujos requisitos já 
foram discorridos no subitem 3.1, letras “a” e “b”. 
 
4.6. Os documentos necessários tanto ao credenciamento, quanto à proposta e à habilitação deverão 
ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia reprográfica, sempre em perfeito 
estado de legibilidade, as quais poderão, a qualquer momento, ser diligenciadas pela Pregoeira ou por 
qualquer membro de sua Equipe de Apoio para fins de comprovação de sua autenticidade. 
 
5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA 
5.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes dados: 
a) Denominação Social, endereço, CNPJ, nº de inscrição estadual e/ou municipal da proponente; 
b) número do Processo e do Pregão; 
c) descrição, de forma clara e completa do(s) item(s) do objeto desta licitação e seus itens, no(s) 
qual(is) a licitante participar, em conformidade com as especificações mínimas deste Edital; 
d) definição do Item e suas especificações, constando também: tipo, qualidade, quantidade e unidade. 
Deverá também, obrigatoriamente, ser apresentada a marca do produto ofertado, sendo que tal 
apresentação vinculará a entrega do bem licitado conforme a marca declarada, salvo por força maior, 
devidamente justificado. 
e) preço(s) unitário(s) e valor(es) total(is) do somatório dos itens (em algarismos) e do valor total do 
Item (em algarismos e por extenso) em moeda corrente nacional, apurado à data de sua apresentação, 
sem inclusão de qualquer encargo financeiro e/ou previsão inflacionária. Nos preços propostos 
deverão estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: transporte 
(inclusive frete), seguro contra todos os riscos existentes, garantia e tributos de qualquer 
natureza, sendo que aqueles que não forem transcritos, serão considerados como já 
constantes; 
f) condições de pagamento: até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota de fiscal; 
g) prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 
h) O valor mensal da locação deverá ser obtido considerando o quantitativo total de veículos. 
 
5.2. Constar Preços unitários e totais por lote, em Real, utilizando-se apenas duas casas decimais após 
a vírgula, expressos em algarismos arábicos, de forma clara e precisa, limitado rigorosamente ao 
objeto desta licitação, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento 
a ter mais de um resultado, ficando estabelecido desde já, que na hipótese de divergência entre um e 
outro, a Pregoeira adotará o preço unitário para fins de apuração do real valor da proposta. 
 
5.3. Na falta de quaisquer dos dados elencados constantes da proposta presumir-se-á aceitação 
conforme os termos do Edital. 
 
6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO 
6.1. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados, os 
quais dizem respeito a: 
 
6.1.1 – Habilitação Jurídica:  
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, 
em se tratando de sociedade comerciais; 
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c) ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
d) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 
atividade assim o exigir. 
 
6.1.2 - Regularidade Fiscal: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 
b) Prova de inscrição no 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;  
c) Certidão Conjunta Negativa de Tributos Municipais da sede da licitante; 
d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais (ou equivalente) da sede da licitante; 
e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
f) Certidão Negativa Débitos (CND) para com o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS; 
g) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, emitida no site do TST ou TRT’s. 
 
Obs.: De acordo com a portaria MF Nº358, de 5 de setembro de 2014 a prova de regularidade fiscal 
perante a Fazenda Nacional, será efetuada mediante apresentação de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU por 
elas administradas. A Pregoeira admitirá que os licitantes possam apresentar a Certidão Negativa de 
Débito Federal e Certidão de Prova de Regularidade junto à Seguridade Social em documentos 
isolados ou apresentar a Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
 
6.1.3 - Qualificação Econômico-Financeira: 
a) Certidão Negativa de Falências emitida pelo Poder Judiciário da sede da licitante, com data de 
emissão não superior a 90 (noventa) dias da data da sessão. 
 
6.1.4. Qualificação Técnica  
a) Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Qualificação Técnica, fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, que comprove que a licitante executou ou está executando, de maneira 
satisfatória e a contento, serviços/material da natureza e vulto similares com o objeto da presente 
licitação. 
 
6.1.5. Outras Comprovações 
a) declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que 
se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme Lei Federal nº 9.854/99, 
Anexo III; 
b) declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, Anexo 
IV; 
 
6.1.6. Disposições Gerais da Habilitação 
a) Os documentos exigidos nos subitens anteriores deste Edital, somente serão aceitos se a data de 
validade neles assinalados for igual ou superior a data marcada para entrega dos envelopes, na 
hipótese de não constar nos documentos o respectivo prazo de validade, somente serão aceitos os 
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documentos emitidos no prazo de 90 (noventa) dias anteriores à data marcada para entrega dos 
envelopes, salvo apresentação de prova hábil para comprovar validade superior. 
b) Os documentos apresentados em cópia reprográfica dispensam autenticação, desde que 
apresentados em perfeita legibilidade, ficando a critério da Pregoeira a comprovação da veracidade 
dos mesmos e desde que estejam dentro do prazo de validade, conforme alínea “a” deste subitem. 
c) Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, encadernados, numerados e 
precedidos de índice que os identifique claramente, na ordem elencada nas letras do item 6. 
d) Os documentos já apresentados no credenciamento ficam dispensados da habilitação. 
 
6.1.7. Da Habilitação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e MEI’s. 
a) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, caso 
em que será assegurado prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado vencedor do certame ou de algum item do mesmo, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba - FESG, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
b) A não regularização da documentação, no prazo previsto anteriormente, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado 
à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação. 
 
7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
7.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a Sessão Pública de processamento deste 
Pregão Presencial, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, 
com duração mínima de 15 (quinze) minutos. 
 
7.2. Após o credenciamento, os licitantes entregarão a Pregoeira a declaração de pleno atendimento 
aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II, bem como a declaração de 
enquadramento de micro empresa ou empresa de pequeno porte, e em envelopes separados, a 
proposta de preços e os documentos de habilitação. 
 
7.3. A análise das propostas pela Pregoeira visará o atendimento das condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos, sendo desclassificadas, por itens, as propostas: 
a) que não atenderem às especificações, prazos e condições, inclusive no que tange à descrição do 
item e de seus elementos, fixados neste Edital; 
b) cujo material não for de boa qualidade ou não for condizente com os Itens objeto desta 
licitação; 
c) que apresentarem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 
d) cujo preço apresente-se manifestamente inexequível, salvo hipótese de erro gráfico; 
e) que cotarem o (s) item (s) com elementos faltantes ou incompletos. 
 
7.3.1. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais 
erros. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
 
7.4. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios: 
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superior 
àquela; 
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b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). 
c) no caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente 
do número de licitantes. 
 
7.5. A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances, 
de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente 
de valor, decidindo-se por meio de sorteio, no caso de empate de preços. 
 
7.5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher posição na ordenação de lances, em 
relação aos demais empatados e assim sucessivamente, até a definição completa da ordem de lances. 
 
7.6. Os lances deverão ser formulados em valores (R$) distintos e decrescentes, inferiores à proposta 
de menor preço. 
 
7.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando restar apenas um participante e os demais 
declinarem da formulação de lances. 
 
7.8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas 
para esta etapa, na ordem crescente dos valores, para fins de constar em ata sendo que, será 
declarada vencedora a licitante que oferte o menor valor na etapa de lances. 
 
7.9. Verificando-se o empate previsto no artigo 44 e § 2º da Lei Complementar n.º 123/2006, a 
Pregoeira abrirá prazo de até 05 (cinco) minutos à microempresa ou empresa de pequeno porte mais 
bem classificada, oportunizando lhe que apresente proposta de preço inferior àquela originalmente 
melhor classificada no certame. 
 
7.9.1. No caso da microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer a 
preferência prevista na alínea anterior, serão convocadas, na ordem classificatória, as remanescentes 
que porventura se enquadrem na hipótese prevista neste subitem e art. 44 e § 2º da Lei Complementar 
n.º 123/2006, para o exercício dessa preferência. 
 
7.9.2. Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta 
no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação da 
Pregoeira, sob pena de preclusão. 
 
7.9.3. Se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova 
proposta. 
 
7.9.4. Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 
respeitada a ordem de classificação. 
 
7.9.5. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de 
lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 
7.9.6. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-se-ão, 
em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto disposto no art. 4º, 
inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de 
haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte; 
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7.9.7. Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não 
configurada a hipótese de empate, será declarada a melhor oferta aquela proposta originalmente 
vencedora da fase. 
 
7.10. A Pregoeira poderá continuar negociando com o autor da oferta de menor valor, com vistas à 
redução do preço. 
 
7.11. Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 
motivadamente a respeito. 
 
7.11.1. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços dos 
insumos praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto ora licitado. 
 
7.11.2. A Pregoeira poderá, a qualquer momento, solicitar aos licitantes esclarecimentos que julgar 
necessários, ainda que tenha de diligenciar para tanto, podendo, inclusive, suspender o procedimento 
do pregão por tempo determinado. 
 
7.11.3. A Pregoeira poderá exigir a comprovação de EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA, pois de 
acordo com a Súmula 262 – TCU, o critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 
8.666/93 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar 
à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta. 
a) A exequibilidade de proposta deverá ser apresentada em até 1 (um) dia útil a contar da data da 
sessão de abertura do Certame Licitatório. 
b) A licitante vencedora que não apresentar a comprovação de EXEQUIBILIDADE de sua 
proposta de acordo com o exigido no item 7.11.3 deste edital será considerada desclassificada do 
referido item em que houve a diligência por parte da Pregoeira. 
 
7.11.3.1 Caso a Pregoeira decida realizar diligência quanto à exequibilidade da proposta vencedora, a 
licitante deverá demonstrar, por meio de planilhas de custos detalhadas, que terá condições de 
executar o objeto licitado, considerando diversos fatores, tais como custos, preexistência de materiais e 
equipamentos para a realização do objeto em poder e disposição da futura contratada. 
 
7.12. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos 
de habilitação de seu autor. 
 
7.13. Eventuais falhas, omissões e/ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão 
ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 
inclusive mediante: 
a) substituição e complementação de documentos, ou; 
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações, tais como a Internet, a qual poderá, 
inclusive, ser utilizada pelo representante de empresa participante, com a anuência da Pregoeira. 
 
7.13.1. A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos os documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
7.13.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios, no 
momento da verificação, podendo a Pregoeira autorizar a utilização de outro local, inclusive. Ocorrendo 
essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, mesmo 
a empresa utilizando-se de outros locais ou meios, será está declarada inabilitada. 
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7.14. Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas neste edital, a Pregoeira, se 
necessário, diligenciará junto a qualquer órgão que se fizer necessário. 
 
7.15. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a(s) licitante(s) 
será(ão) habilitada(s) e declarada(s) vencedora(s) do certame. 
 
7.16. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação, a 
Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre 
a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de 
habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
 
7.17. Caso não haja empresa selecionada para a etapa de lances com condições de habilitação, a 
Pregoeira chamará ao certame para negociar as licitantes não selecionadas para a mencionada etapa 
e que permaneceram no local da sessão de pregão. 
 
8 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
8.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a 
sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, 
ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de 
dias, que começarão a correr no término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos autos. 
 
8.1.1. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito 
de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o 
encaminhamento do processo ao Presidente da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba - FESG 
para a sua devida homologação. 
 
8.2. Não serão passíveis de apreciação os motivos expostos em memoriais que não tenham sido 
alegados no ato da manifestação na sessão pública de Pregão. 
 
8.3. As razões do recurso deverão ser interpostas em papel timbrado da empresa, em via original, 
assinado e datado pelo representante legal e protocolado no Protocolo Geral da Fundação de Ensino 
Superior de Goiatuba – FESG, em horário de expediente, sendo vedada qualquer manifestação por 
meio eletrônico (e-mail e outros) bem como por fax, os quais não serão apreciados. 
 
8.4. Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 
informado ao Senhor Presidente da fundação de Ensino Superior de Goiatuba - FESG. 
 
8.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Senhor Presidente da 
Fundação de Ensino Superior de Goiatuba - FESG adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora 
e homologará o procedimento. 
 
8.6. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
8.7. A Pregoeira poderá sugerir, ainda, a anulação e revogação do procedimento, o que será 
devidamente decidido pelo Senhor Presidente da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba - FESG. 
 



  
 

   11 
 

9 – DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS 
9.1. Os serviços deverão ser executados no Município de Goiatuba, conforme escala de serviços 

proposta segundo o que melhor convier pelo órgão tomador do serviço mediante demanda e 

necessidade, de acordo com as intervenções e prioridades estabelecidas pela CONTRATANTE. 

 
9.2. A licitante que não obedecer aos termos estipulados ficará impedida de participar da próxima 
licitação na Fundação de Ensino Superior de Goiatuba - FESG, e em caso de reincidência, será punida 
com o impedimento de participação em licitações públicas pelo período mínimo de um ano. 
 
9.3. A prestação do serviço desta licitação deverá ser feita nos locais determinados no Termo 
Referencial ou outro local designado, correndo por conta da vencedora as despesas de seguros, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, e ainda todas as despesas que 
diretamente ou indiretamente incidirem na prestação do serviço contratado. 
 
9.4. Havendo rejeição ou observação do serviço, pela Fundação de Ensino Superior de Goiatuba - 
FESG, a empresa vencedora deverá corrigir imediatamente, observando-se as condições 
estabelecidas para o serviço, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções administrativas 
estabelecidas pelas leis federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações. 
 
9.4.1. O serviço será recebido conforme tipo, qualidade e demais especificações constantes na 
Proposta apresentada, acompanhado da respectiva Nota Fiscal. 
 
10 - DO PAGAMENTO 
10.1. O pagamento decorrente do processo licitado será efetivado devidamente acompanhado da nota 
fiscal e de todos os laudos exigidos pelo processo, devidamente atestada pelo departamento 
responsável da Secretaria responsável, em até 30 (trinta) dias contados da apresentação dos 
documentos referidos.  
10.2. O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento da Nota Fiscal ou 
Fatura, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada.  
10.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à empresa vencedora 
para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata este item começará a fluir a partir da data 
de apresentação da nota fiscal/fatura, sem imperfeições.  
10.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer 
obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao 
pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso). 
 
11 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da lei Federal 8666/93, Lei Federal 10.520/02 e 
demais normas pertinentes: 
a) O licitante que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida pelo certame, não 
mantiver a proposta/lance, comporta-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, estará sujeito à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado da contração, sem 
prejuízo da aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 7º da lei 10.520/02. 
b) Será aplicada multa de 2% do valor estimado do fornecimento, tanto o licitante, cuja proposta 
tenha sido classificada em primeiro lugar, e que venha a ser inabilitada por ter apresentado 
documentos que seguramente não atendam as exigências deste edital, quanto demais licitantes, que 
deem causa a tumultos durante a sessão pública de pregão ou ao retardamento dos trabalhos em 
razão de comportamento inadequado de seus representantes, de acordo com artigo 86 § 1, 2 e 3, C/C 
artigo 87, II da Lei 8666/93; 
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c) A recusa injustificada, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração em ASSINAR O 
CONTRATO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, contados a partir da convocação efetuada pela 
CONTRATANTE via Diário Oficial, sujeitará o respectivo licitante à multa de 20% (vinte) por cento 
sobre o valor da proposta, sem prejuízo da pena de impedimento de licitar e contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 7º da Lei 10.520/02; 
 
11.1.2. A recusa se configura a partir do 5º dia útil da data da notificação para retirada e devolução 
devidamente assinado. Também incide nas mesmas sanções a microempresa e empresa de pequeno 
porte que, uma vez consultada, valer-se do tratamento privilegiado de que trata os artigos 42 e 43, da 
Lei Complementar 123/2006, e que, sem justo motivo deixar de contratar por não apresentar a 
regularidade tempestiva da situação fiscal. 
 
11.1.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período, quando solicitado 
pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
Administração; 
 
11.1.4. Na hipótese de não assinatura dos termos de aditamento ao contrato no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados a partir da convocação efetuada pela CONTRATANTE via Diário Oficial, sem 
prejuízo da aplicação da pena prevista no item 11.1 b, bem como da aplicação da multa prevista no 
item 11.1 C, o ajuste estará sujeito à rescisão por culpa da CONTRATADA; 
 
11.2. O descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita pela 
CONTRATANTE, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções 
administrativas: 
a) Advertência; 
b) Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a 
administração pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a 
gravidade da falta cometida; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
contratante pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior; 
d) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado, na entrega de material ou execução 
de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida, a contar do primeiro dia útil da 
data fixada para a entrega do serviço até o limite de 30 (trinta) dias de atraso; 
e) Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, 
calculado, a partir do trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte 
inadimplida, sem prejuízo da rescisão deste contrato a partir do sexagésimo dia de atraso; 

I. Os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias corridos serão obrigatoriamente considerados como 
inexecução, sem prejuízo da rescisão do contrato; 
f) Multa de 5% sobre o valor do material quando entregue em desacordo com as especificações do 
Edital e do Contrato, sem prejuízo de sua substituição ou complementação, no prazo estabelecido; 
g) Multa de 5% sobre o valor do material por problemas técnicos relacionados com o material 
entregue, independentemente de correção, no prazo estabelecido pela contratante; 

I. Findo o prazo estabelecido, em não sendo resolvidos os problemas, será considerado inexecução 
parcial ou total do contrato, conforme o caso. 
h) Multa de 5% (cinco por cento) do valor restante do contrato em caso de desistência após sua 
assinatura, calculado sobre a parte inadimplida, sem prejuízo da rescisão do contrato; 
i) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parte inadimplida em caso de inexecução parcial 
do contrato, sem prejuízo da rescisão do contrato; 
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j) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo remanescente do contrato em caso de 
inexecução total; 
k) A inexecução parcial ou total do contrato poderá ensejar sua recisão nos termos dos artigos 77 a 80 
da Lei 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a 
Administração Pública pelo período de até 05 (cinco) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada 
inidônea. 

 
11.3. A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que 
determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a 
aplicou, e será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos 
resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção. 
 
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS 
Recursos Financeiros: a despesa decorrente desta licitação, estimada para exercício financeiro de 
2022, correrá à conta de recursos próprios, consignada na seguinte dotação orçamentária:  
 
Órgão: Fundação de Ensino Superior de Goiatuba - FESG 
 
03.0301.12.364.0430.2217.339039 
 
13. DA HOMOLOGAÇÃO E DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO 
CONTRATO. 
13.1 - Após a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira e a vista do relatório de julgamento, a 
autoridade Superior efetivará juízo de conveniência acerca do procedimento licitatório, podendo 
homologar a Ata de Registro de Preços, ou se for o caso, mediante decisão fundamentada poderá 
revogar a licitação;  
13.2 - A decisão da autoridade competente será Publicada na Imprensa Oficial, no prazo legal. 
13.3 - A recusa injustificada do signatário da Ata de Registro de Preços em assinar o contrato, aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 
Esta sanção não se aplica aos licitantes remanescentes que forem chamados de acordo com a ordem 
de classificação, e que não aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
registrado, inclusive quanto ao prazo e preço.  
 
14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e, desde que, não comprometam o interesse 
público, a finalidade e a segurança desta contratação. 
14.2. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer cidadão 
poderá solicitar providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão. 
14.3 Os questionamentos e solicitação de providências ato convocatório deste Pregão, deverão ser 
enviados telefone (64) 3945-8100, através de petição dirigida à Pregoeira Subscritora deste Edital, 
sendo que eventuais impugnações deverão ser protocoladas, em original, no Protocolo Geral da 
Fundação de Ensino Superior de Goiatuba - FESG, com a identificação da impugnante (contrato 
social, documentos dos sócios, etc.), acompanhada de procuração de quem a firmou, se for o 
caso. 
14.3.1. A autoridade subscritora deste Edital decidirá sobre a petição acima mencionada e responderá 
através de ofício e no prazo de 01 (um) dia útil, sendo que, caso não seja possível resolver a 
impugnação ou questionamentos no prazo, será definida nova data de sessão pública para este 
Pregão ou o mesmo poderá ser julgado prejudicado. 
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14.3.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 
14.4. Iniciada a sessão pública, os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela 
Pregoeira, que poderá, a seu critério, relevar erros ou omissões formais que não acarretem prejuízos 
para o certame, resguardando-se o interesse público e o dos licitantes presentes. 
14.5. Integram o presente Edital: 
ANEXO I – Termo Referencial; 
ANEXO II – Declaração do licitante de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 
ANEXO III – Declaração formal da empresa de situação regular perante o Ministério do Trabalho; 
ANEXO IV – Declaração assegurando a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a 
Administração Pública; 
ANEXO V – Modelo Referencial de Instrumento Particular de Procuração; 
ANEXO VI – Minuta do Contrato. 
14.6. Esta licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente, pela Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, sendo a Pregoeira autoridade soberana para resolver todas e quaisquer 
pendências surgidas na sessão Pública deste Pregão. 
14.7. A Fundação de Ensino Superior de Goiatuba - FESG reserva-se o direito de revogar, anular, 
adquirir no todo ou em parte, quando for o caso, ou rejeitar todas as propostas, desde que 
justificadamente haja conveniência administrativa para o caso, em prol do interesse público, nos 
ditames do artigo 3º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, obrigando-se os fornecedores ao 
cumprimento integral de suas propostas, nas condições definidas na sessão Pública deste Pregão, 
sem que lhes caiba qualquer direito à reclamação e/ou indenização a favor da proponente e sob pena 
da aplicação do artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002. 
14.8. A adjudicação do item do objeto deste edital à licitante vencedora a obriga ao fornecimento 
integral do mesmo, nas condições oferecidas, não lhe cabendo direito a qualquer ressarcimento por 
despesas decorrentes de custos não previstos em sua proposta, quer seja por erro ou omissão. 
14.9. A participação nesta licitação implica na aceitação das condições ora discorridas, bem como em 
todas as disposições legais que, direta ou indiretamente, venham a incidir neste procedimento. 
14.10. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação e não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Goiatuba, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações. 
14.11. Todos os horários constantes deste Edital têm como referência o horário de Brasília/DF. 
14.12. O edital está disponível no site: www.unicerrado.edu.br. 
 
 
 
 

Goiatuba, 11 de julho de 2022 
 

 
 
 
 
 

Vaneide Cardoso Oliveira 
Pregoeira 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. OBJETO 

 

O Presente termo de Referência tem por objeto a locação de 01 Veículo Automotor tipo SUV de 

porte Médio na cor preta, 5 lugares, 0 a 400 km de uso, ano de fabricação 2022, abastecimento flex 

(Álcool/Gasolina), mínimo 1330 cm³ cilindradas, consumo urbano máximo estimado em 9km/l 

(gasolina), porta-malas com volume mínimo 400l; 01 Veículo tipo Minivan na cor preta, de até 07 

lugares com assentos rebatíveis, 0 a 400 km de uso, ano de fabricação 2022, abastecimento flex 

(Álcool/Gasolina), mínimo 16,8 kgf.m de potência, sem motorista, mediante contrato por demanda, para 

atender as necessidades da FESG/UNICERRADO, conforme especificações estabelecidas por este 

termo. 

 

2. JUSTIFICATIVA 
 

2.1 Em aperta síntese, a necessidade de prestação de serviços de locação de veículos conforme 

consta nos autos da proposta da Diretoria Administrativa, buscando dinamizar suas atribuições 

regimentais, através da contrapartida esperada pela Fundação de Ensino Superior de Goiatuba - 

FESG, e por uma prestação de serviço por excelência em diversas frentes de serviços. 

 

2.2 Em síntese, a prestação de serviços de locação de veículos conforme consta nos autos é proposta 

pela Diretoria Administrativa, no uso de suas atribuições regimentais, para atender as demandas da 

Fundação de Ensino Superior de Goiatuba, mediante contrato, de acordo com as atividades essenciais 

desempenhadas pela instituição. 

 

2.3 No que se refere à vantajosidade da contratação acreditam-se na viabilidade da locação, pois após 

ampla pesquisa em vários órgãos públicos, constatou-se que no seguimento governamental essa 

tendência de terceirização de serviços de transportes e correlatos tem sido adotado cada vez mais e 

por diversos órgãos e esferas. 

 

2.4 Além do mais, o modelo a ser licitado mostra-se vantajoso com base em elaboração de cálculos 

que consideram as principais despesas geradas na compra de veículos, tais como: depreciação do 

bem, taxas e licenciamento anual, seguros, revisões e manutenções, lavagem e rastreamento, bem 

como os valores de revenda dos veículos comparando ao custo mensal de locação do mesmo objeto 

aliado as vantagens quanto à melhor possibilidade de gestão, já que no valor mensal a ser contratado 

estará embutido custos diretos e indiretos mais acessíveis, despesas acessórias, tais como IPVA, 

seguro, manutenção, reposição de veículos e peças, permitindo, sempre, a utilização de veículos mais 

novos com flexibilidade e racionalização dos recursos, uma vez que a utilização se dará por demanda. 

 



  
 

   16 
 

3. DESCRIÇÃO E PREÇOS ESTIMADOS 

 

 
VALOR TOTAL ESTIMADO DA LICITAÇÃO: R$ 193.200,00 

 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS 

 

5.2 Os veículos descritos nos itens 01 e 02, deverão obrigatoriamente apresentar as seguintes 

características mínimas: 

Item 01: 

Itens de segurança mínimos exigidos: 

Freios ABS, Airbags laterais, frontais e de cortina, controle de tração, controle de estabilidade, cinto de 

segurança de três pontos para todos os ocupantes, câmera traseira para manobras, desembaçador de 

vidro traseiro, sensor de estacionamento traseiro e dianteiro, alerta de ponto cego, detector de fadiga 

do motorista, aviso de colisão frontal com frenagem de emergência com detecção de pedestres e 

ciclistas, aviso de mudança de faixas e piloto automático adaptativo, controle automático de velocidade 

com limitador. 

Itens de conforto mínimos exigidos: 

Bancos revestidos em couro, ar condicionado automático de duas zonas, chave presencial, sistema 

start/stop, direção assistida, banco de motorista com ajuste elétrico de altura, câmbio automático com 6 

marchas, controle elétrico de vidros traseiros e dianteiros, faróis com acendimento automático, 

limpador de para-brisas automático, retrovisor interno fotocrômico, retrovisores rebatíveis 

eletricamente, ajuste elétrico de retrovisores, assistente de estacionamento semiautomático, direção 

elétrica, tanque de combustível mínimo de 60l. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES QTD UND 
VALOR 

UNITÁRIO 

QTD/ 

MESES 

VALOR TOTAL 

12 MESES 

1 

01 Veículo Automotor tipo SUV 
de porte Médio na cor preta, 5 
lugares, 0 a 400 km de uso, 
ano de fabricação 2022, 
abastecimento flex 
(Alcool/Gasolina), mínimo 1330 
cm³ cilindrada, consumo 
urbano máximo estimado em 
9km/l (gasolina), porta-malas 
com volume mínimo 400l. 
Deverá ser indicada marca e 
modelo. 

01 MÊS R$ 10.433,33 12 R$ 125.200,00 

2 

01 Veículo tipo Minivan na cor 
preta, de até 07 lugares com 
assentos rebatíveis, 0 a 400 
km de uso, ano de fabricação 
2022, abastecimento flex 
(Alcool/Gasolina), mínimo 16,8 
kgf.m de potência. 
Deverá ser indicada marca e 
modelo. 

01 MÊS R$ 5.666,67 12 R$ 68.000,00 
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Item 02: 

Itens Mínimos exigidos: 

Câmbio automático, direção elétrica, freios ABS, Airbag motorista e passageiro, ar-condicionado, vidros 

elétricos dianteiros e traseiros e computador de bordo. 

 

6. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O contrato terá validade de até 12 meses, incluídas eventuais prorrogações permitidas pela legislação 

vigente. 

 

Formalizando o contrato, a vigência do mesmo será a partir da sua assinatura. Podendo ser prorrogado 

caso haja interesse entre as partes e previsão legal. 

 

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas na Lei 8.666/93. 

 

7. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços deverão ser executados na Fundação de Ensino Superior de Goiatuba - FESG, de acordo 

com as intervenções e prioridades estabelecidas pela CONTRATANTE. 

 

8. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

8.1.  A fiscalização e a gestão financeira do cumprimento do contrato serão exercidas por servidor 

expressamente designado que atuara como gestor de contratos, a quem competira dirimir as dúvidas 

que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência a Administração. 

 

8.2.  A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e na ocorrência deste, não 

implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei n 8.666, de 1993. 

 

8.3.  O fiscal do contrato anotara em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 

encaminhado os apontamentos a autoridade competente para as providencias cabíveis. 

 

10. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE LOCAÇÃO 

10.1.  As obrigações decorrentes desta licitação serão formalizadas entre a Fundação de Ensino 

Superior de Goiatuba - FESG e a proponente vencedora; 

 

10.2.  Os objetos serão solicitados a CONTRATADA após prévio requerimento pela Fundação de 

Ensino Superior de Goiatuba - FESG, conforme a sua necessidade; 
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10.3.  A execução do contrato se dará após assinatura do mesmo, respeitadas as formalidades 

inerentes ao caso, com a emissão da Primeira Ordem de Serviço pela CONTRATANTE, com 

solicitação da quantidade inicial do seu objeto, nos termos do item 13 deste Termo. 

 

10.4.  Somente deverão ser disponibilizados a CONTRATANTE objeto quando requisitados, sendo 

que a recusa na disponibilidade do item será considerada como inexecução contratual, podendo 

ensejar em aplicação de penalidade; 

 

10.5.  Ficará sob a responsabilidade da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba - FESG 

acompanhado dos respectivos fiscais do contrato, o efetivo controle do uso dos objetos, inclusive 

quanto às especificações e características, limite de vida útil, estado de conservação e condições de 

utilização. 

 

10.6.  Os objetos deverão ser disponibilizados de acordo com as especificações técnicas contidas 

neste termo, em perfeitas condições de utilização, conservação, trafegabilidade, funcionamento e 

segurança, com condições necessárias para transitar obedecendo a todas as exigências estabelecidas 

pela legislação de trânsito vigente, normas, portarias e instrumentos de controle de emissão de 

poluentes, entre outros;  

 

10.7.  Os objetos a serem locados deverão estar em perfeito estado de conservação e 

funcionamento, manutenção em dia, seguro, licenciamento e demais insumos, preservando a 

qualidade dos serviços, sendo recusados pelos fiscais aqueles que estiverem em desacordo com 

contratado, ocasião em que será solicitado a imediata substituição do objeto, não podendo ocorrer em 

hipótese alguma o comprometimento das atividades executadas pelo tomador de serviço, sob pena das 

sanções cabíveis;  

  

10.8.  A CONTRATADA deverá manter durante a execução do contrato todas as condições de 

habilitação, qualificação e regularidade fiscal e trabalhista apresentadas no momento da habilitação em 

compatibilidade com as obrigações assumidas;  

  

10.9.  Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA todas as despesas com seguros, garantias, 

custos financeiros, manutenção, tributos, contribuições e encargos sociais, impostos, encargos 

trabalhistas e previdenciários, acertos trabalhistas independente das motivações que sejam justificáveis 

ou não, e ainda todas as despesas que diretamente ou indiretamente incidirem na locação e de sua 

administração central e/ou local, independente de qual seja o nome ou título que venha a ser atribuído 

aos mesmos: BDI, Custos Diretos, Custos Indiretos, Margem de Contribuição, etc., conforme o caso;  

  

10.10.  A locação do objeto em todos os turnos terá seu preço total calculado por um período mensal, 

ou pro rata temporis, no caso de período inferior a 30 (trinta) dias;  

  

10.11.  Os objetos deverão estar à disposição da contratante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 

(sete) dias por semana, inclusive aos sábados, domingos, feriados, e serão de uso exclusivo da 

Fundação de Ensino Superior de Goiatuba - FESG, salvo as exceções devidamente justificadas;  
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10.12.  A CONTRATADA que deixar de disponibilizar veículos (carros e motos), será responsabilizada 

pelo pagamento de indenização em favor do CONTRATANTE no caso de não disponibilizado veículo, o 

equivalente ao valor diário da locação do item para cada dia, a título de reparação quanto aos prejuízos 

apurados pela inexecução do contrato, sem prejuízo das penalidades impostas na Lei nº 10.520/02 e 

subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93.   

 

10.12.1. O prejuízo apurado pelo CONTRATANTE será glosado na fatura mensal no ato da medição 

dos serviços executados, sujeita as demais penalidades contratuais.  

 

10.13.  A CONTRATADA não poderá executar nenhum serviço sem a prévia emissão da Ordem de 

Serviço; 

 

11. DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1 A subcontratação deve ser tratada como exceção, sendo permitida de forma parcial e, ainda 

assim, desde que demonstrada à inviabilidade técnico-econômica da execução integral do objeto por 

parte da contratada, e que haja autorização formal do contratante.  

  

11.2 Depreende-se então que subcontratação parcial, ou seja, de partes relevantes do objeto, quer 

técnica quer economicamente, somente se aplicam em situações concretas excepcionais, 

supervenientes ao contrato, quando a rescisão contratual e a realização de nova contratação forem 

comprovadamente contrárias ao interesse público subjacente ao contrato.  

  

11.3 Nestes termos, tendo em vista o relevante quantitativo dos itens constantes da licitação, bem 

como a possibilidade de realizar a contratação por demanda, conforme necessidade do órgão em 

função de inúmeras variáveis.  

  

11.4 Ponderando ainda que todo e qualquer investimento realizado pela empresa contratada seria 

distribuído e embutido no custo da locação de cada item, tornando-se oneroso o serviço a ser 

contratado como um todo.  

 

11.6 Portanto, nos termos do art. 72 da Lei nº 8.666/93, em consonância com o Acórdão TCU nº 

2002/2005 – Plenário, o Ministro Relator que consignou em seu voto que a subcontratação deve ser 

adotada unicamente quando necessária para garantir a execução do contrato e desde que não atente 

contra os princípios constitucionais inerentes ao processo licitatório, e nem ofenda outros princípios 

relacionados às licitações, notadamente o da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração 

(art. 3º, Lei nº 8.666/93). (Licitações e Contratos: Orientações e Jurisprudência do TCU 4. ed. Brasília: 

TCU, 2010) e, em obediência aos princípios constitucionais elencados no art. 37 da Carta Magna, 

quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como aqueles que 

lhe são correlatos, esculpidos no art. 3º da Lei de Licitações, tais como: princípio da isonomia e 

competitividade e razoabilidade.  

 

11.6.1  Com objetivo de alcançar melhores ofertas considerando o custo x benefício na contratação, 

sem prejudicar a qualidade do serviço a ser executado, uma vez que de outro modo, caso houvesse 

uma interrupção dos serviços a serem contratados poderia implicar em prejuízo ao exercício das 
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atividades da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba - FESG, ocasionando prejuízos incalculáveis, 

será admitida a subcontratação no limite de até 30%, tendo em vista a quantidade e volume financeiro 

dos itens a serem licitados, contudo, desde que previamente analisado e autorizado pelo órgão 

contratante, permanecendo a contratada responsável pelas obrigações contratuais e legais. 

 

11.7 A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 

legais, poderá subcontratar parte do objeto, até o limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor total 

do contrato, desde que previamente avaliado pela Fundação de Ensino Superior de Goiatuba - FESG, 

nas condições a seguir expostas:  

  

11.8 O pedido de sublocação deverá ser encaminhado para a Fundação de Ensino Superior de 

Goiatuba - FESG, para avaliação sendo vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da 

obrigação, contendo:  

11.8.1 Indicação do objeto a ser sublocado no contrato firmado;  

11.8.2 Cópia do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) e/ou cópia da Nota 

Fiscal, conforme for caso;  

11.8.3 Cópia do contrato vigente firmado entre a CONTRATADA e a SUBCONTRATADA.  

11.8.4 Cópia da documentação de regularidade fiscal e trabalhista da SUBCONTRATADA 

comprovando a situação regular perante os órgãos fiscais, sob pena do indeferimento da autorização 

para subcontratação;  

  

11.9 Sob pena de não autorização os veículos sublocados/subcontratados bem como os reservas 

deverão atender todas as condições estabelecidas no instrumento convocatório.  

 

11.10 A CONTRATADA responderá solidariamente pelo inadimplemento da empresa 

SUBCONTRATADA quando relacionadas com o objeto do contrato junto a terceiros;  

  

11.11 O CONTRATANTE não terá nenhum vínculo ou relação de qualquer espécie com a empresa 

SUBCONTRATADA, inclusive no que se refere ao pagamento, que será realizado direto a 

CONTRATADA;  

  

11.12 O CONTRATANTE solicitará a substituição da empresa SUBCONTRATADA mediante 

notificação a CONTRATADA, caso o serviço subcontratado estiver sendo executado de forma 

insatisfatória:  

11.12.1 Neste caso, o serviço deverá ser substituído, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento do ofício.  

  

11.13 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada 

pela perfeita execução contratual, bem como pela padronização, pela compatibilidade, pelo 

gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo 

rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

12. DA ENTREGA DOS VEÍCULOS 
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12.1. Os veículos deverão ser entregues na Fundação de Ensino Superior de Goiatuba - FESG, no 

horário das 8h às 17h, de segunda a sexta, ou, onde a CONTRATANTE determinar, dentro do 

Município de Goiatuba, ficando em qualquer dos casos, responsável pelo recebimento dos veículos os 

fiscais do contrato; 

 

12.2. No ato da entrega os veículos serão submetidos à prévia vistoria e testes pelos fiscais do 

contrato; 

 

12.2.1. No caso de rejeição, os veículos (carros e/ou motos) deverão ser substituídos no prazo máximo 

de 48 (quarenta e oito) horas, após notificação formal por um que atenda as condições contratuais. 

 

13. DO ABASTECIMENTO 

13.1. A responsabilidade principal pelo abastecimento de todos os veículos contratados será da 

CONTRATANTE. 

 

13.2. A CONTRATADA deverá entregar o veículo (carros e/ou motos) para CONTRATANTE com 

tanque de combustível cheio, ficando a CONTRATANTE responsável por devolver o veículo na mesma 

condição recebida, em qualquer situação e a qualquer tempo durante a execução do contrato; 

 

13.3. Os veículos, deverão possuir trava antifurto de combustível em perfeito estado de funcionamento, 

sob pena do objeto ser recusado em qualquer dos casos, pela CONTRATANTE.  

 

14. DA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS VEÍCULOS 

14.1. Será de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção preventiva, preditiva e corretiva, 

socorro mecânico e serviços de guincho, inclusive lavagens, lubrificação e reparos, nestes incluídos os 

pneus, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive aos sábados, domingo e feriados: 

14.1.1. Neste caso, o socorro mecânico deverá ser prestado no prazo máximo de 02 (duas) horas, 

após solicitação. 

14.1.2. A CONTRATADA deverá substituir imediatamente o item por outro com características similares 

que ficar impossibilitado de executar o serviço e permanecer inoperante por até 04 (QUATRO) horas 

ininterruptas, proveniente de problema técnico/operacional, sempre que necessária a realização de 

manutenção preventiva ou corretiva de qualquer veículo, sob pena de ter o dia glosado na fatura 

correspondente; 

 

14.2. O veículo será, obrigatoriamente, submetido a um ''Check List'' por parte do órgão tomador do 

serviço sempre que encaminhado à oficina da CONTRATADA para manutenção. 

 

15. DA APÓLICE DE SEGUROS 

15.1. A CONTRATADA deverá segurar os veículos sob locação, garantindo coberturas: 

COMPREENSIVA contra perdas de incêndio, colisão, furto, roubo e ainda contra acidentes pessoais 

para morte e invalidez permanente parcial/total do(s) motorista(s) e seus passageiros e cobertura 

complementar para responsabilidade civil a terceiros por danos materiais (DM) e pessoais (DP), sendo 

a CONTRATANTE dispensada da responsabilidade ou corresponsabilidade por quaisquer 

compromissos indenizatórios por perdas e danos de qualquer natureza: 
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15.1.1. Na apólice do seguro deverá estar incluso as avarias classificadas quanto às ocorrências de 

trânsito, envolvendo veículos automotores ou não, vandalismos, acidentes fortuitos e danos causados 

por fenômenos da natureza; 

15.1.2. Todos os custos securitários do(s) prêmio(s) de seguro(s), franquia(s), juntamente com o(s) 

custo(s) da(s) apólice(s) de seguro(s) e seus devidos impostos, objeto deste item, deverão ser 

incluídos no preço da locação, não cabendo ao CONTRATANTE pagamento de qualquer valor 

proveniente de prêmio(s) de seguro(s), franquia(s) e demais custos existentes. 

 

15.2. A CONTRATADA, às suas exclusivas expensas, segurará, contra perdas por acidentes de 

trabalho, todos os seus empregados utilizados na realização dos serviços, dispensando a 

CONTRATANTE de qualquer responsabilidade ou co-responsabilidade por quaisquer compromissos 

indenizatórios por perdas e danos de qualquer natureza:  

15.2.1. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em 

dependência do CONTRATANTE. 

 
15.3. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicialmente, a CONTRATADA garantirá a defesa e o 

pagamento das despesas, com a exclusão da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba - FESG do 

litígio, se responsabilizando pelos serviços prestados e prejuízos decorrentes; 

 

15.4. Na ocasião da entrega dos veículos a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE 

cópia das apólices de seguro, bem como na formalização do Termo Aditivo de prorrogação do 

Contrato, caso ocorra. 

 

16. DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO: 

16.1. CONTRATANTE é responsável pelo pagamento de infrações de trânsito praticadas por 

motorista(s), servidor(es) municipais ou celetistas da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba na 

condução dos veículos proveniente de locação, mediante indenização por processo administrativo, nas 

seguintes condições: 

16.1.1. A CONTRATADA deverá encaminhar a notificação a Fundação de Ensino Superior de Goiatuba 

- FESG, no prazo de até 05 (cinco) dias, após recebimento das notificações de autuação por infração a 

legislação de trânsito; 

16.1.2. Nos casos em que Fundação de Ensino Superior de Goiatuba - FESG não for comunicada 

dentro do prazo supracitado, o CONTRATANTE não ressarcirá o valor da importância referente ao 

pagamento da multa, taxas e/ou despesas, devendo a contratada se responsabilizar integralmente pelo 

pagamento das importâncias; 

 

16.2. Para instauração do processo de indenização, a CONTRATADA, sem prejuízo do disposto no 

item 16.1.1, deverá encaminhar a Fundação de Ensino Superior de Goiatuba - FESG, mensalmente, o 

pedido de ressarcimento acompanhado dos seguintes documentos: 

16.2.1. Relatório das infrações de trânsito; 

16.2.2. Cópia das notificações de autuação por infração a legislação de trânsito com recebido da 

Fundação de Ensino Superior de Goiatuba - FESG; 

16.2.3. Cópia da notificação de penalidade da(s) multa(s) acompanhada do comprovante de quitação. 
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16.3. Nos casos em que comprovadamente o condutor houver efetuado o pagamento da importância 

referente à cobrança da multa, taxas e/ou despesas a CONTRATANTE não ressarcirá a 

CONTRATADA; 

 

16.4. Nos casos em que a CONTRATANTE tiver sido acionada no prazo estabelecido no item 16.1.1, 

no entanto, por questões administrativas não indicar o condutor infrator para responsabilização pela 

infração, fica facultado à CONTRATADA repassar a CONTRATANTE o valor da multa por não 

identificação do condutor (NIC). 

 

17. DO LICENCIAMENTO E NORMAS DE TRÂNSITO: 

17.1. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas referentes ao licenciamento, 

emplacamento, taxas, imposto do veículo, nos casos em que houver; 

17.2. A CONTRATADA deverá providenciar no ato da entrega dos veículos, cópia do Certificado de 

Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) e/ou cópia da Nota Fiscal, conforme for caso, na 

Fundação de Ensino Superior de Goiatuba - FESG e outros documentos que se fizer necessário; 

 

17.3. Os veículos deverão possuir todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e estar 

em conformidade com o PROCONVE – Programa de Controle de Poluição do ar por veículos 

automotores que dispõe sobre a instituição do Programa de Manutenção e Inspeção Ambiental 

Veicular, quando assim for exigido. 

 

18. DO FATURAMENTO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: 

18.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a protocolização e aceitação das 

Notas Fiscais e/ou Faturas devidamente atestadas pelo fiscal do contrato na Fundação de Ensino 

Superior de Goiatuba - FESG, desde que com atesto nas planilhas de Medições/Locação Realizada 

pelo setor responsável no Órgão Demandante, após a quitação de eventuais multas que tenham sido 

impostas a CONTRATADA; 

 

18.2. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(is), motivada por erro ou incorreções das 

medições, o prazo para o pagamento estipulado acima passará a ser contado a partir da data da sua 

reapresentação: 

18.2.1. Identificada a falha será a mesma restituída à CONTRATADA para as correções necessárias 

por meio de ofício. 

 

18.3. Para faturamento mensal serão considerados os serviços correspondentes ao mês contratual, 

fluente do 1º (primeiro) ao último dia do mês; 

 

18.4. Para faturamento mensal dos serviços deverão ser considerados valores expressos em moeda 

corrente nacional, admitindo-se após a vírgula somente 02 (duas) casas decimais; 

 

18.5. As faturas somente serão pagas à CONTRATADA após o cumprimento de todas as exigências 

aqui estabelecidas, bem como o atendimento as demais cláusulas contratuais, não podendo ser 
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cobrados juros ou multas por atraso de pagamentos pela falta de documentos que deveriam ser 

apresentados pela CONTRATADA. 

 

19. DO ÍNDICE REFERENCIAL DE REJUSTAMENTO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS 

CONTRATADOS 

19.1. Caberá reajuste dos preços praticados no contrato e convencionado, após 12 (doze) meses 

contados da data limite para apresentação da proposta a fim de evitar que venha a romper-se o 

equilíbrio-financeiro do ajuste em razão da elevação dos custos decorrentes da mão-de-obra ou de 

insumos utilizados no contrato, nas condições abaixo descritas; 

 

19.2. Não será admitido reajuste com periodicidade inferior a um ano nos termos da Lei Federal nº. 

10.192/2001. 

 

19.3. A título de instrução, a CONTRATADA deverá protocolar na Fundação de Ensino Superior de 

Goiatuba - FESG o pedido de reajustamento, informando: 

19.3.1. O índice apurado no período, sua fonte e planilha com os preços reajustados, para obter 

autorização legal através de ato administrativo, que formalizará o reajuste por apostilamento; 

19.3.2. Os preços unitários serão reajustados pelo Índice Geral de Preços – Mercado da Fundação 

Getúlio Vargas – IGP-M da FGV ou outro que vier a substituí-lo, nos termos da Legislação Federal em 

vigor; 

 

19.4. A data base para início do novo reajuste será contada a partir do requerimento por parte do 

contratado. 

 

19.4.1. Em hipótese alguma será admitida retroatividade para fins de reajustamento. 

 

19.5. Os reajustes subsequentes observarão a data de início dos efeitos financeiros do último reajuste 

concebido e estarão sujeitos à anualidade prevista nos artigos 2º e 3º da Lei Federal nº. 10.192/2001. 

 

24.6. O reajuste do preço da locação dos veículos será obtido pela simples multiplicação do preço 

unitário mensal da locação, pelo respectivo índice acumulado no período de 12 (doze) meses, IGPM; 

 

Goiatuba/GO, 11 de julho de 2022. 

 

 

_________________________________________ 

Vinicius Vieira Ribeiro 
Presidente da FESG 

 

 

_________________________________________ 

Maksuel Resende Silva 
Gestor do Contrato 
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ANEXO I 

 
MODELO DE PROPOSTA 

 
Proc. Adm. nº 2022019530 
Pregão nº 009/2022 
Nome empresarial: 
CNPJ: 
End. 
Tel./Fax/e-mail: 

 
Declaro ter pleno conhecimento do teor do Edital ref. Ao Pregão /2020 principalmente quanto ao 
prazo e periodicidade de entrega das mercadorias, condições de pagamento e validade da 
proposta, estando à mesma ofertada em perfeita adequação com o Edital. A validade das 
propostas deverá ser de no mínimo 60 dias após a abertura dos respectivos envelopes. 
 
Data: 

 
Ass.:______________________________________________ 

Nome do Responsável legal/Procurador da Licitante 
CPF/RG  

ITEM DESCRITIVO QTD UND 
MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
MENSAL (DO 

TOTAL DE 
VEICULOS) 

VALOR 
TOTAL 12 

MESES  

1 

01 Veículo Automotor tipo SUV de 
porte Médio na cor preta, 5 
lugares, 0 a 400 km de uso, ano 
de fabricação 2022, 
abastecimento flex 
(Alcool/Gasolina), mínimo 1330 
cm³ cilindrada, consumo urbano 
máximo estimado em 9km/l 
(gasolina), porta-malas com 
volume mínimo 400l. 
Deverá ser indicada marca e 

modelo. 

01     

2 

01 Veículo tipo Minivan na cor 
preta, de até 07 lugares com 
assentos rebatíveis, 0 a 400 km 
de uso, ano de fabricação 2022, 
abastecimento flex 
(Alcool/Gasolina), mínimo 16,8 
kgf.m de potência. 
Deverá ser indicada marca e 

modelo. 

01     
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ANEXO II 

 
MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 
 
 
A 
Fundação de Ensino Superior de Goiatuba - FESG 
À Sra. Pregoeira e sua Equipe de Apoio. 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 
 
 
Prezada Pregoeira: 
 
Declaramos, sob as penas da Lei Federal nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações, conhecer e 
aceitar todas as condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 009/2022, bem como de 
seus anexos e que, assim sendo, atendemos plenamente a todos os requisitos necessários à 
participação e habilitação no mesmo, ou seja, que não temos restrições quanto às certidões e demais 
documentos exigidos pelo Edital. 
 
 
-----, -- de ----- de 2022. 
 
(assinatura) 
 
(nome do representante legal da empresa proponente) 
 
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). 
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ANEXO III 

 
 
MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO 
DO TRABALHO 
 
 
Eu, (nome completo), representante legal da empresa (denominação social da proponente), 
interessada em participar do Pregão Presencial nº 009/2022, promovido pela Fundação de Ensino 
Superior de Goiatuba - FESG declaro, sob as penas da Lei Federal nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas 
alterações que, nos termos do § 6º, do artigo 27, da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, a 
(denominação social da proponente) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, 
no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, artigo 7º, da Constituição Federal 
Brasileira. 
 
-----, -- de ----- de 2022. 
 
(assinatura) 
(nome do representante legal da empresa proponente) 
 
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). 
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ANEXO IV 

 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENCIAL DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
Eu, (nome completo), representante legal da empresa (denominação social da proponente), 
interessada em participar do Pregão Presencial nº 009/2022, promovido pela Fundação de Ensino 
Superior de Goiatuba - FESG declaro sob as penas da Lei Federal nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas 
alterações que, em relação à empresa mencionada acima, inexiste fato impeditivo para licitar e/ou 
contratar com a Administração Pública Direta, Indireta ou Autárquica. 
 
-----, -- de ----- de 2022. 
(assinatura) 
(nome do representante legal da empresa proponente) 
 
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 
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ANEXO V 

 
 

MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO 
 
A (nome da pessoa jurídica), CNPJ nº -----, com sede na -----, através de seu representante legal infra-
assinado, nomeia e constitui seu bastante procurador o(a) Sr(a) -----, portador(a) da cédula de 
identidade RG nº -----, expedida pela -----, outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na sessão 
pública do Pregão Presencial nº 009/2022 - em especial para formular lances verbais, interpor 
recursos e/ou deles desistir, negociar e efetuar as providências necessárias para que a outorgante 
mantenha-se satisfatoriamente neste procedimento. 
 
-----, -- de ----- de 2022. 
 

(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 
 
Obs.: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e 
assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s), 
com firma reconhecida do outorgante. 
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ANEXO VI 
 

MINUTA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 
 

CONTRATO N° ______/2022 
 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUE 
CELEBRAM ENTRE SI A FUNDAÇÃO DE ENSINO 
SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG E A 
EMPRESA------------NA FORMA ABAIXO: 
 

 
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 009/2022, 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 E DO VALOR 
O presente contrato tem como objeto a locação de 01 Veículo Automotor tipo SUV de porte Médio 
na cor preta, 5 lugares, 0 a 400 km de uso, ano de fabricação 2022, abastecimento flex 
(Álcool/Gasolina), mínimo 1330 cm³ cilindrada, consumo urbano máximo estimado em 9km/l 
(gasolina), porta-malas com volume mínimo 400l, 01 Veículo tipo Minivan na cor preta, de até 07 
lugares com assentos rebatíveis, 0 a 400 km de uso, ano de fabricação 2022, abastecimento flex 
(Álcool/Gasolina), mínimo 16,8 kgf.m de potência, sem motorista, mediante contrato por 
demanda, para atender as necessidades da FESG/UNICERRADO, conforme quantidades descritas 
abaixo: 
 

Item Descrição do 
Produto 

Marca Qtde Por 
Mês 

Unid Valor Unitário 
Veículo 

Valor 
Mês 

Valor Total 

        

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO – FINANCEIRO. 
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo o objeto acima descrito, o valor total de R$ 
......................., observando-se o valor ofertado no certame licitatório, já acrescidos de todas as 
despesas (impostos, tarifas, taxas e fretes), o qual será pago mediante ordem bancária emitida em 
favor da contratada, no prazo de (30) dias, a partir da data de entrega da nota fiscal e só autorizará o 
pagamento se houver por parte do setor requisitante, o necessário ATESTO dos serviços prestados. 
 
Parágrafo Único – O preço será fixo e irreajustável durante a vigência contratual, sendo, porém 
admitido à revisão do contrato, mediante entendimento entre as partes, se alteradas as condições de 
mercado, desde que a CONTRATADA apresente os documentos necessários, a exemplo do 



  
 

   31 
 

comunicado do distribuidor e/ou as notas fiscais anterior e posterior ao aumento, mantendo-se, sob 
qualquer hipótese, o percentual de desconto ofertado no certame licitatório, que vigorará a partir da 
data de ajuizamento do pedido, fundamentado no art.65, parágrafo 8, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
O presente contrato terá vigência por um período de 12 (doze) meses, contados de __/__/___ a 
__/__/___, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme acordo entre as partes, 
fundamentado no Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93. 
 
Parágrafo Primeiro – Havendo renovação contratual, o mesmo será reajustado de acordo com a 
variação do Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM/FGV, em conformidade com a legislação em 
vigor, tomando-se por base o índice vigente no mês da apresentação da proposta em relação ao do 
mês do reajustamento devido. 
 
Parágrafo Segundo – Quanto ao interesse na prorrogação/renovação, caberá ao Gestor Contratual 
iniciar o processo de aditivo, devendo inicialmente encaminhar oficio a Contratada demonstrando o 
interesse da administração quanto a prorrogação/ renovação, para que após a Contratada expresse 
seu interesse. 
 
Parágrafo Terceiro – Tendo a Contratada interesse na prorrogação/renovação deverá responder ao 
oficio da Contratante, juntamente com as Certidões atualizadas de regularidade para com a Fazenda 
Federal, Estadual e Municipal, ainda, regularidade perante a Justiça do Trabalho e à Seguridade Social 
e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
A despesa decorrente da celebração do presente contrato, estimada para exercício financeiro de 2022, 
ocorrerá à conta de recursos próprios da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba por meio da 
seguinte dotação orçamentária: 03.0301.12.364.0430.2217.339039. 
 
Parágrafo Único - Caso o contrato passe para o exercício seguinte, as despesas correrão à conta de 
recursos próprios, cuja alocação será feita no início do exercício financeiro. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
A CONTRATANTE obriga-se a: 
a) Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de Ordem de Serviço 
b) Receber provisória e definitivamente o objeto, conforme especificações, prazos e condições 
estabelecidas na licitação. 
c) A responsabilidade principal pelo abastecimento de todos os veículos contratados será da 
CONTRATANTE, desde que em uso pela FESG e previamente autorizados; 
d) Acompanhar e fiscalizar, através de servidor ou comissão especialmente designada, o cumprimento 
das obrigações da CONTRATADA, sob os aspectos quantitativo e qualificativo, anotando em registro 
próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA quaisquer fatos que, a seu critério, 
exijam medidas corretivas por parte da mesma. 
e) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 
f) Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor competente. 
g) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar suas obrigações 
dentro das normas do contrato. 
h) Efetuar o pagamento à empresa a ser contratada de acordo com o preço, os prazos e as condições 
estipuladas no edital e na licitação. 
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i) Zelar para que, durante a vigência do contratado, a Contratada cumpra as obrigações assumidas, 
bem como sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório; 
j) Designar servidores da fundação de Ensino Superior de Goiatuba - FESG para acompanhar o 
cumprimento deste contrato. 
k) Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual. 
l) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo, bem como por qualquer dano causado 
a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Além das obrigações previstas na Lei 8.666/93, fica ainda: 
a) Deverá apresentar os veículos conforme as especificações contidas no Termo de Referência; 
b) Os veículos deverão estar em perfeito estado de conservação e funcionamento, manutenção em 
dia, seguro, licenciamento e demais insumos, preservando a qualidade dos serviços, sendo recusados 
pelos fiscais aqueles que estiverem em desacordo com contratado, ocasião em que será solicitado a 
imediata substituição do objeto, não podendo ocorrer em hipótese alguma o comprometimento das 
atividades executadas pelo tomador de serviço, sob pena das sanções cabíveis; 
c) A Contratada deverá respeitar o prazo de entrega dos veículos conforme o item 13 do termo de 
referência; 
d) Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA todas as despesas com seguros, garantias, custos 
financeiros, manutenção, transportes, tributos, contribuições e encargos sociais, impostos, encargos 
trabalhistas e previdenciários, acertos trabalhistas independente das motivações que sejam justificáveis 
ou não, e ainda todas as despesas que diretamente ou indiretamente incidirem na locação e de sua 
administração central e/ou local, independente de qual seja o nome ou título que venha a ser atribuído 
aos mesmos: BDI, Custos Diretos, Custos Indiretos, Margem de Contribuição, etc., conforme o caso; 
e) A CONTRATADA deverá entregar o veículo (carros e/ou motos) para CONTRATANTE com tanque 
de combustível cheio, ficando a CONTRATANTE responsável por devolver o veículo na mesma 
condição recebida, em qualquer situação e a qualquer tempo durante a execução do contrato; 
f) Os veículos deverão possuir trava antifurto de combustível em perfeito estado de funcionamento, 
sob pena do objeto ser recusado em qualquer dos casos, pela CONTRATANTE; 
g) A CONTRATANTE deverá segurar toda a frota locada, atendendo ao especificado no termo de 
referência; 
h) A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas referentes ao licenciamento, 
emplacamento, taxas, imposto do veículo nos casos em que houver; 
i) A CONTRATADA deverá providenciar no ato da entrega dos veículos cópia do Certificado de 
Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) e/ou cópia da Nota Fiscal, conforme for caso, na 
Fundação de Ensino Superior de Goiatuba - FESG e outros documentos que se fizer necessário; 
j) Os veículos deverão possuir todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e 
estar em conformidade com o PROCONVE – Programa de Controle de Poluição do ar por veículos 
automotores que dispõe sobre a instituição do Programa de Manutenção e Inspeção Ambiental 
Veicular, quando assim for exigido; 
k) Os objetos deverão estar à disposição da contratante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) 
dias por semana, inclusive aos sábados, domingos, feriados, e serão de uso exclusivo da Fundação de 
Ensino Superior de Goiatuba - FESG, salvo as exceções devidamente justificadas; 
l) Será de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção preventiva, preditiva e corretiva, socorro 
mecânico e serviços de guincho, inclusive lavagens, lubrificação e reparos, nestes incluídos os pneus, 
durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive aos sábados, domingo e feriados; 
m) A CONTRATADA deverá informar e manter um telefone para comunicar possíveis intercorrências 
que surgirem, com atendimento de 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 7 (sete) dias por semana, 
ou seja, inclusive nos finais de semana e feriados; 
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n) O veículo será, obrigatoriamente, submetido a um ''Check List'' por parte do órgão tomador do 
serviço sempre que encaminhado à oficina da CONTRATADA para manutenção; 
o) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
p) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no 
Termo de Referência ou na minuta de contrato; 
q) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras 
que incidam ou venham a incidir na execução do contrato; 
r) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente 
licitação; 
s) Em havendo necessidade, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos que se fizerem 
indispensáveis, sempre nas mesmas condições da proposta, na forma do preceituado no art.65, 
parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

 

O presente contrato poderá ser rescindido pela Contratante, a qualquer tempo, em conformidade com 

os artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93. 

 
Parágrafo Primeiro - Constituem motivos para rescisão do Contrato: 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais especificações, projetos ou prazo; 
b) O cumprimento irregular de suas cláusulas ou prazos; 
c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 

conclusão do serviço, nos prazos estipulados; 
d) O atraso injustificado no início do serviço; 
e) A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no 
edital e no contrato; 

g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 da Lei 
8.666/93; 

i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
j) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

execução do contrato; 
l) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e 
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

m) A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei; 

n) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito 
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de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a 
situação; 

o) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes 
de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito 
de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

p) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, 
serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais 
especificadas no projeto; 

q) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato. 

r) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis 
Parágrafo Segundo – A rescisão do Contrato poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nas alíneas de 
“a” a “l”, do inciso I acima; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o Contratante; 
c) Judicial, nos termos da legislação vigente 

Parágrafo Terceiro – A rescisão deverá ser formalmente motivada e precedida de autorização escrita 
e fundamentada pelo gestor contratual e pela autoridade competente. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA DOCUMENTAÇÃO 
Integram este instrumento, como se nele estivessem transcritos, obedecidos os termos da legislação 
sobre contratos públicos, os seguintes documentos: 
a) O edital pertinente ao PREGÃO Nº ------/--- e o Anexo I (Termo de Referência); 
b) Proposta da CONTRATADA; 
c) Ata da sessão da licitação. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da lei Federal 8666/93, Lei Federal 10.520/02 e 
demais normas pertinentes: 
a) O licitante que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida pelo certame, não 
mantiver a proposta/lance, comporta-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, estará sujeito à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado da contração, sem 
prejuízo da aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 7º da lei 10.520/02. 
b) Será aplicada multa de 2% do valor estimado do fornecimento, tanto o licitante, cuja proposta tenha 
sido classificada em primeiro lugar, e que venha a ser inabilitada por ter apresentado documentos que 
seguramente não atendam às exigências deste edital, quanto demais licitantes, que deem causa a 
tumultos durante a sessão pública de pregão ou ao retardamento dos trabalhos em razão de 
comportamento inadequado de seus representantes, de acordo com artigo 86 § 1, 2 e 3, C/C artigo 87, 
II da Lei 8666/93; 
c) A recusa injustificada, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração em ASSINAR O 
CONTRATO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, contados a partir da convocação efetuada pela 
CONTRATANTE via Diário Oficial, sujeitará o respectivo licitante à multa de 20% (vinte) por cento 
sobre o valor da proposta, sem prejuízo da pena de impedimento de licitar e contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 7º da Lei 10.520/02; 
 
Parágrafo Primeiro: A recusa se configura a partir do 5º dia útil da data da notificação para retirada e 
devolução devidamente assinado. Também incide nas mesmas sanções a microempresa e empresa de 
pequeno porte que, uma vez consultada, valer-se do tratamento privilegiado de que trata os artigos 42 
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e 43, da Lei Complementar 123/2006, e que, sem justo motivo deixar de contratar por não apresentar a 
regularidade tempestiva da situação fiscal. 
 
Parágrafo Segundo: O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período, 
quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pela Administração; 
 
Parágrafo Terceiro: Na hipótese de não assinatura dos termos de aditamento ao contrato no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação efetuada pela CONTRATANTE via Diário Oficial, 
sem prejuízo da aplicação da pena prevista no item 11.1 b, bem como da aplicação da multa prevista 
no item 11.1 C, o ajuste estará sujeito à rescisão por culpa da CONTRATADA; 
 
Parágrafo Quarto: O descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem 
justificativa aceita pela CONTRATANTE, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar as seguintes sanções administrativas: 
a) Advertência; 
b) Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a 
administração pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a 
gravidade da falta cometida; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
contratante pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior; 
d) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado, na entrega de material ou execução 
de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida, a contar do primeiro dia útil da 
data fixada para a entrega do serviço até o limite de 30 (trinta) dias de atraso; 
e) Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, 
calculado, a partir do trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte 
inadimplida, sem prejuízo da rescisão deste contrato a partir do sexagésimo dia de atraso; 
f) Os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias corridos serão obrigatoriamente considerados como 
inexecução, sem prejuízo da rescisão do contrato; 
g) Multa de 5% sobre o valor do material/serviço quando entregue em desacordo com as 
especificações do Edital e do Contrato, sem prejuízo de sua substituição ou complementação, no 
prazo estabelecido; 
h) Multa de 5% sobre o valor do material/serviço por problemas técnicos relacionados com o 
material entregue, independentemente de correção, no prazo estabelecido pela contratante; 
i) Findo o prazo estabelecido, em não sendo resolvidos os problemas, será considerado inexecução 
parcial ou total do contrato, conforme o caso. 
j) Multa de 5% (cinco por cento) do valor restante do contrato em caso de desistência após sua 
assinatura, calculado sobre a parte inadimplida, sem prejuízo da rescisão do contrato; 
k) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parte inadimplida em caso de inexecução parcial 
do contrato, sem prejuízo da rescisão do contrato; 
l) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo remanescente do contrato em caso de 
inexecução total; 
m) A inexecução parcial ou total do contrato poderá ensejar sua rescisão nos termos dos artigos 77 a 
80 da Lei 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com 
a Administração Pública pelo período de até 05 (cinco) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada 
inidônea. 
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Parágrafo Quinto: A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os 
motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE 
pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
A fiscalização e responsabilidade pelo fornecimento dos serviços ficarão a cargo da Fundação de 
Ensino Superior de Goiatuba - FESG, que será responsável pelo atestado da qualidade dos serviços 
prestados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem 
necessários na aquisição do objeto deste contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, em observância ao art.65, §1º da Lei 8.666/93. As supressões acima deste 
percentual poderão correr mediante acordo entre as partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO 
Em conformidade com o disposto no parágrafo único do art.61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato 
será publicado na Imprensa Oficial. 
Todos os avisos, sanções, e comunicados realizados pela a prefeitura municipal de jataí para com a 
contratada serão exclusivamente realizadas através da imprensa oficial (http://www.unicerrado.edu.br). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
Para dirimir as questões decorrentes do presente contrato, fica eleito o foro da Comarca de Goiatuba - 
GO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E assim, por estarem justas e acordes, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo, para que se produzam os necessários efeitos legais. 

 
Goiatuba - GO, --- de ---- de 20--. 

 
 
 

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO 
Presidente da FESG 

Contratante 
 

 
 

CONTRATADA 
Representante da empresa 

Contratada 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1 - _____________________________ 
CPF: 

2- ______________________________ 
CPF:

 


