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CONVITE

Convite nº 029/2011/FEC

A Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à Universidade Federal 

Fluminense através de sua Comissão Permanente de Licitação da FEC, instituída pelo ato de 

designação publicado em 23/03/2011, torna público, que realizará processo licitatório na mo-

dalidade de Convite, do tipo menor valor por item, para aquisição e instalação de ar con-

dicionado, na forma do disposto na Lei nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e alterações pos-

teriores, bem como a Lei Complementar 123/2006, para contratação de serviços, de que trata 

o objeto desta licitação, devendo a documentação para participação ser entregue no local e 

data limite indicados a seguir, quando e onde, em sessão pública, serão iniciados os trabalhos 

de abertura dos envelopes:

DATA HORA LOCAL

09/08/2011 15:00h
Rua São Pedro nº. 24/7º Andar, Sala anexa ao Auditório

Centro – Niterói/RJ

1. OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1 Aquisição e instalação de ar condicionado na Universidade Federal Fluminen-

se, conforme especificações em anexo, que deverão destinados à Escola de Engenharia (TCE) 

/ Departamento de Engenharia Elétrica (TEE).

2. TERMOS DE REFERÊNCIA

2.1. As despesas decorrentes desta Licitação correrão à conta dos recursos orça-

mentários do Projeto FEC nº. 2871;

2.2. Menor valor por item, conforme anexo I;

2.3. Carta-Convite n.º 029/2011/FEC;

2.4. Modalidade da Licitação: Convite;

2.5. Tipo de Licitação: A de menor valor por item.
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3. CONSULTA E RETIRADA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:

3.1. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e deverão ser retirados por re-

presentante da empresa interessada, que se enquadre nas condições do item 06, até 24 (vinte e 

quatro) horas antes da hora marcada para a entrega e abertura dos envelopes de Documenta-

ção de Habilitação e Proposta, através do site www.fec.uff.br, ou na Fundação Euclides da 

Cunha situada a Rua São Pedro nº. 24/10º andar, 1001, Setor de Suprimentos da FEC, no Cen-

tro, Niterói, RJ, nos dias úteis, no horário de 14h00min até 17h00min.

4. DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES

4.1. Data, local e hora para entrega e abertura dos envelopes contendo a 

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL”. 

4.2. Em 09/08/2011, às 15h00min na sede da Fundação Euclides da Cunha, na sala 

anexa ao Auditório, situado na Rua São Pedro nº. 24/7º Andar, Centro, Niterói, RJ.

5. CONSULTAS E ESCLARECIMENTOS

5.1. Os interessados que tiverem dúvidas sobre a realização do presente certame, 

poderão formular consultas por escrito e protocolá-las, no local e horário indicados abaixo, 

para os esclarecimentos necessários.

5.1.1.1. Rua São Pedro nº. 24, Grupo 801, Centro, Niterói, RJ, protoco-

lando o documento com a Recepção da FEC, diariamente no período de 

10h00min até 17h00min horas ou pelo fax (21) 2620-2619.

5.1.1.2. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados no 

prazo máximo de até 03 (três) dias úteis antes da data marcada para a entrega 

dos envelopes, para possibilitar a elaboração de resposta escrita.

5.1.1.3. Não serão atendidas solicitações verbais, ou as formuladas após 

o prazo estabelecido no item anterior.

5.2. Documentos da Licitação:

5.2.1.1. Carta-Convite;

5.2.1.2. Especificações do objeto licitado (Anexo I);

5.2.1.3. Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos à 

Habilitação (Anexo II);

5.2.1.4. Modelo de Declaração de Cumprimento (Anexo III);
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5.2.1.5. Modelo da Carta de Apresentação da Proposta (Anexo IV).

6. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

6.1. Somente poderão participar da Licitação as empresas que satisfaçam as seguin-

tes condições:

6.1.1. Empresas nacionais legalmente habilitadas na forma da legislação vi-

gente. 

6.2. É vedada a participação de empresas em regime de recuperação extrajudicial, 

recuperação judicial ou com pedido de falência requerido, concurso de credores, processo de 

insolvência, dissolução ou liquidação.

6.3. Empresas que não se encontrem em regime de concordata ou com pedido de 

falência requerido, concurso de credores, processo de insolvência, dissolução ou liquidação.

6.4. É vedada a participação de empresas sob a forma de cooperativas, face decisão 

imposta judicialmente em acordo homologado pela Justiça do Trabalho.

6.5. Estará impedida de participar da Licitação a empresa entre cujos dirigentes, ge-

rentes, sócios, responsáveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor da Fundação 

Euclides da Cunha – FEC, ou que tenha sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores 

à data do ato convocatório.

6.6. Estará vedada a participação de empresa, que por quaisquer motivos, tenha si-

do declarada inidônea por órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Esta-

dual ou Municipal ou punida por suspensão pela Fundação Euclides da Cunha e com isso es-

tando proibida de contratar com o Poder Público. 

7. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

7.1. A licitante deverá comparecer na data, horário e local discriminado no subitem 

4.1.1, através de seu representante devidamente credenciado, portanto os dois envelopes de 

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL”, que deve-

rão ser identificados externamente com o nome ou razão social da licitante, dispensando-se se 

esses forem timbrados, nº. do CNPJ, o número e objeto desta licitação, além da indicação a 

qual documentação se refere.

7.2. O credenciamento deverá ser apresentado em 01 (uma) via impressa, sem e-

mendas, rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado da mesma, identificando o seu represen-
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tante, por nome e número do documento de identidade, e autorizando-o a participar do ato 

público licitatório, com plenos poderes, irrevogáveis, para tomar todas e quaisquer delibera-

ções atinentes a esta Licitação, inclusive para interpor recursos ou dispensá-los, todas em idi-

oma português.

7.2.1. Este documento deverá estar assinado por sócio, diretor ou procurador, 

devidamente identificado e autorizado para tal fim.

7.3. Fica dispensado de apresentar a procuração, se for diretor ou sócio, que compa-

recer representando-a, quando deverá apresentar credenciais irrecusáveis (contrato social e 

carteira de identidade), que comprovem o seu cargo.

7.4. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.

7.5. A não apresentação do credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá 

o seu representante de se manifestar em seu nome.

7.6. Nenhum documento será recebido fora do prazo, nem serão permitidos quais-

quer adendos aos já apresentados.

7.7. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de interessada retardatá-

ria, a não ser como ouvinte.

8. DOCUMENTAÇÃO E HABILITAÇÃO

8.1. No envelope n.º 01, denominado “DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO”, a licitante deverá apresentar os documentos relacionados nos subitens 

abaixo, enumerados por página e na ordem em que se encontram:

8.1.1 Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 

por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

8.1.2 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de documento de posse da diretoria em exercício;

8.1.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certificado de 

Regularidade quanto à Dívida Ativa da União e Certificado de Regularidade de 

Tributos e Contribuições Federais);

8.1.4 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão negativa 

do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços expedida pela Secretaria 
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de Estado de Fazenda e certidão da Dívida Ativa para fins de Licitação expedi-

da pela Procuradoria Geral do Estado);

8.1.5 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão negativa 

de imposto sobre serviços de qualquer natureza);

8.1.6 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

8.1.7 Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distri-

buidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 

domicílio da pessoa física, sendo que as firmas sediadas no Município do Rio 

de Janeiro deverão apresentar as certidões correspondentes aos Cartórios do 1º, 

2º, 3º, 4º Ofícios de Registro e Distribuições e pelos 1º e 2º Ofícios de Interdi-

ções e Tutelas, enquanto as firmas sediadas em outras comarcas ou estados de-

verão apresentar juntamente com a certidão exigida, declaração expedida pelo 

foro de sua sede, indicando quais os cartórios ou ofícios de registro, que con-

trolam a distribuição de falências e concordatas;

8.1.8 Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da 

Habilitação, conforme modelo do Anexo II;

8.1.9 Declaração de Cumprimento ao que determina o inciso V, artigo 27 

da Lei Federal nº. 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº. 9.854/99, conforme 

modelo do Anexo III.

8.1.10 Apresentar Atestado ou Declaração que comprove a assistência 

Técnica em pelo menos uma empresa em Niterói, Rio ou no Grande Rio, com 

nome, CGC, endereço, telefone de contato e endereço eletrônico da empresa 

onde foi prestado o serviço. É obrigatória a apresentação de Atestado ou Decla-

ração emitida pela empresa onde o serviço, entrega/assistência técnica foi pres-

tada. 

8.2 As cópias dos documentos deverão estar legíveis e serem entregues já devida-

mente autenticadas, por cartório ou por membro da Comissão de Licitação, inclusive em seus 

versos quando necessário e essencial, à Comissão Permanente de Licitação dentro do envelo-

pe “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.
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8.2.1 Os documentos poderão ser autenticados por membro da Comissão de 

Licitação, a partir do original, das 16h00min às 17h00min até 02 dias úteis an-

tes da data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes.

8.2.2 A Comissão de Licitação reserva-se o direito de solicitar os originais 

dos documentos apresentados sob forma de cópias, quando julgar necessário.

8.3 A falta de qualquer dos documentos exigidos no presente Edital ou a falta de 

autenticação das cópias como exigido no item 8.2, acarretará a automática inabilitação da 

licitante.

8.4 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, 

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

8.5 Tratando-se de empresa caracterizada como Microempresa ou Empresa de Pe-

queno Porte, será observado o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123/2006 –

Estatuto da Nacional da Microempresa, no tocante aos prazos.

9 DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL

9.1 No envelope nº. 02, denominado “PROPOSTA COMERCIAL”, a licitante 

deverá apresentar os documentos discriminados abaixo, assinados por seu representante legal, 

devidamente identificado e autorizado para tal fim.

9.1.1 Carta de Apresentação da Proposta, conforme modelo do Anexo IV, 

em papel timbrado da licitante.

9.1.2 Especificação dos materiais oferecidos, de acordo com o Anexo I, ci-

tando marca, fabricante e modelo;

9.2 Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

9.3 Prazo de Garantia: Mínimo de 01 (um) ano a contar da data de entrega do e-

quipamento licitado.

9.4 Prazo de instalação: Até 15 (quinze) dias a contar da data de assinatura da 

Autorização de Fornecimento emitida pela FEC.

9.5 Local de entrega: Os itens deverão ser entregues na UFF. Rua Passo da Pátria, 

156 / Bloco “D” / Sala 509, São Domingos – Niterói/RJ.

10 PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO
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10.1 No local, data e horário estabelecidos no subitem 4.1.1, a Comissão Permanen-

te de Licitação, em Ato Público e na presença das Licitantes que quiserem permanecer na 

Reunião, dará início a presente Licitação, com observância dos seguintes procedimentos:

10.1.1 As empresas interessadas em participar da licitação, deverão se apresen-

tar através de seu representante legal, munido do documento de credenciamen-

to e dos dois envelopes distintos e lacrados, denominados, respectivamente, 

envelope nº. 01 - ”DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e envelope nº.

02 - “PROPOSTA COMERCIAL”, onde deverão constar também, a Razão 

Social da licitante e a referência a esta Licitação.

10.2 Cada licitante fará se representar, por somente um representante, que será ad-

mitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo por sua representada, 

devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo o documento de cre-

denciamento e de identidade ou outro documento equivalente.

10.2.1 O documento de apresentação do representante deverá ser entregue à 

Comissão Permanente de Licitação, antes da entrega dos envelopes e nunca 

dentro desses, sem o qual o representante não será considerado presente ao Ato 

Público de recebimento e abertura dos envelopes.

10.3 A entrega dos envelopes e a intervenção em qualquer fase do procedimento li-

citatório, só poderão ser feitas pelo representante legal da licitante.

10.3.1 A não apresentação ou a incorreção do documento de credenciamento 

ou titulação, não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu representante de se 

manifestar durante a(s) reunião(ões). 

10.4 A ausência do representante credenciado, na reunião, implicará na sua concor-

dância plena e irrevogável, de todas as condições lavradas na Ata.

10.5 Identificados os representantes das licitantes, seus nomes serão lançados em 

Ata.

10.6 Abertos os envelopes de “Documentação” a Comissão Permanente de Licita-

ção, a seu juízo exclusivo, poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reu-

nião, divulgar o nome das habilitadas e inabilitadas.

10.7 Após o exame de todos os documentos complementares à habilitação, a Comis-

são porá em discussão, se existe fato impeditivo de habilitação de alguma licitante.
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10.8 Comunicará a inabilitação das que as assim estiverem, comunicando ainda, os 

nomes das habilitadas e perguntará se existe mais alguma observação a ser feita, quanto à 

documentação de habilitação e se alguém tem a intenção de interpor recurso.

10.9 Caso haja alguma restrição, contra as decisões da Comissão, está tentará resol-

vê-la liminarmente e caso haja a intenção de interpor recurso, a Comissão suspenderá os tra-

balhos, até decurso do prazo recursal (dois dias úteis) a contar da data da lavratura da Ata ou 

após a sua denegação, nos termos do artigo 109 da Lei 8666/93. Será comunicada por escrito 

a nova data de abertura das propostas, a todas as licitantes habilitadas.

10.10 Caso nenhum representante se pronuncie, a sessão prosseguirá, e será comuni-

cando aos participantes que após a Comissão iniciar a abertura dos envelopes contendo as 

propostas, não caberá mais nenhuma manifestação quanto à documentação apresentada, es-

tando totalmente encerrada a fase de habilitação.

10.11 Devolverá os envelopes nº. 02 fechados as licitantes inabilitadas, contendo as 

respectivas Propostas Comerciais.

10.12 Iniciará a abertura dos envelopes nº. 02 das licitantes habilitadas, desde que 

transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou tenha havido desistência expressa, ou 

após o julgamento dos recursos interpostos.

10.13 As Propostas Comerciais serão lidas pela Presidente da Comissão em ordem 

crescente dos valores propostos, devendo as licitantes, através de seus representantes, analisá-

las e rubricá-las, folha por folha na presença da Comissão, que a todas autenticará com suas 

rubricas.

10.14 A falta de manifestação expressa de qualquer licitante durante a reunião, impli-

cará na decadência do direito de recurso, sendo tal fato consignado em Ata.

10.15 Será lavrada Ata circunstanciada, que mencionará todas as Propostas Comerci-

ais apresentadas, as reclamações feitas, desistências expressas de recursos ou intenção de in-

terpô-los e demais ocorrências que interessarem ao julgamento.

10.15.1 A Ata deverá ser assinada por todos os participantes da reunião 

ou constar à razão da recusa de qualquer representante em fazê-lo.

10.16 As dúvidas que surgirem durante as reuniões, serão resolvidas pela Comissão, 

na presença dos representantes, ou deixadas para ulterior deliberações, a critério exclusivo da 

Comissão, devendo o fato ser registrado em Ata.
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10.17 A Comissão poderá solicitar esclarecimentos e informações adicionais a qual-

quer das licitantes, mas a oferta não poderá ser modificada, nem poderá ser anexada nova do-

cumentação, excetuando-se as disposições do § 3º do art. 48 da Lei Federal nº. 8.666/93.

11 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

11.1 O julgamento será pelo Menor Preço por Item. No julgamento das Propostas 

Comerciais, a Comissão considerará todas as exigências contidas neste edital e as prerrogati-

vas previstas na Lei 8.666/93, sendo a classificação procedida pela ordem crescente dos pre-

ços globais apresentados.

11.2 Nos casos de dúvidas na proposta selecionada por menor preço, a Comissão 

buscará preservar a intenção da oferta, desde que o fato não interfira no julgamento em rela-

ção às demais propostas, o que determinará a desclassificação da mesma.

11.3 A classificação das Propostas Comerciais dar-se-á por ordem crescente dos 

preços unitários propostos e aceitáveis, e no caso de empate, a classificação será feita por sor-

teio, na presença dos representantes interessados.

11.4 Será vencedora, a licitante que apresentar a Proposta Comercial de acordo com 

as especificações deste Instrumento Convocatório e ofertar o Menor Preço por Item.

11.4.1 Havendo participação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

serão observados os dispostos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 

123/2006.

11.5 A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu juízo, solicitar ao setor re-

quisitante dos serviços, parecer técnico fundamentado sobre a adequação das Propostas Co-

merciais apresentadas, a fim de dirimir dúvidas que, porventura, venham a ocorrer, reservan-

do-se o direito de dirimir quaisquer dúvidas de caráter legal.

12 RECURSOS

12.1 Os recursos interpostos às decisões proferidas pela Comissão de Licitação so-

mente serão acolhidos nos termos do Art. 109 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações poste-

riores.

13 ADJUDICAÇÃO



Rua São Pedro nº. 24 – Grupo 801
Centro – Niterói/RJ

CEP: 24.020-053

Página 10 de 17

13.1 A adjudicação dos serviços objeto desta Carta-Convite será realizada com a(as) 

licitante(s) classificada(s) em primeiro lugar e que apresentar o menor preço por Item, após 

homologação da Licitação pela FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA.

13.2 Ocorrendo desclassificação da licitante vencedora por manifesto desinteresse 

ou não comparecendo, a Fundação Euclides da Cunha convocará, segundo a ordem de classi-

ficação, outras licitantes, se não preferir proceder à nova Licitação, conforme determina o 

parágrafo 2º do artigo 64, da Lei Federal nº. 8.666/93.

13.3 A FEC se reserva o direito de adjudicar no todo ou em parte a aquisição dos 

equipamentos, objeto deste Edital, até os limites estabelecidos pelo parágrafo 1º, do artigo 65 

da Lei Federal nº. 8.666/93.

13.4 A autorização de fornecimento firmado entre a FEC e a licitante vencedora será 

assinada após a homologação e adjudicação do certame pela Presidência desta Fundação, a 

empresa vencedora será chamada para assinatura da Autorização de fornecimento e terá um 

prazo de 05 (cinco) dias, podendo ser prorrogado por período igual, subordinando-se à legis-

lação que rege a matéria, especificadamente à Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e 

demais normas do Direito Público aplicáveis.   

13.5 A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, dentro do 

prazo estabelecido em item anterior, caracteriza descumprimento total da obrigação até então 

assumida, sujeitando-se às penalidades de advertência e suspensão por 02 (dois) anos de lici-

tar com a Fundação Euclides da Cunha.

13.6 O disposto no item anterior não se aplica aos licitantes convocados nos termos 

do parágrafo 2º do art. 64 da Lei 8.666/93, que não aceitarem a contratação, nas mesmas con-

dições propostas pela licitante vencedora.

14 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 Qualquer pagamento somente será efetuado, se nas Notas Fiscais/Faturas cons-

tarem o visto do Coordenador do Projeto, após o adimplemento de cada obrigação. 

14.2 Os pagamentos serão efetuados através de Crédito Bancário, e ocorrerão em até 

28 (vinte e oito) dias, contados da data de recebimento do material pelo Coordenador do Pro-

jeto, mediante seu atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

14.3 Para efeito de pagamento, o contratado juntará à Nota Fiscal/Fatura emitida 

com a especificação detalhada do material.
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14.4 A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoria-

mente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das 

propostas de preço.

15 REAJUSTAMENTO

15.1 Os preços propostos não serão reajustados.

16 RESPONSABILIDADES DA LICITANTE

16.1 Assumir integral responsabilidade legal, administrativa e técnica, quanto a sua 

participação nesta Licitação.

16.2 A participação na Licitação implica na aceitação integral e irretratável dos ter-

mos desta presente Carta, seus anexos e instrumentos, bem como a observância dos regula-

mentos administrativos e das normas técnicas gerais ou especiais aplicáveis.

17 DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 Fica entendido que as especificações e toda a documentação deste Edital são 

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e 

se omita em outro, será válido.

17.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, a licitante que não o fi-

zer apontando as falhas ou irregularidades que viciariam o mesmo, até o segundo dia útil que 

anteceder a data marcada para a abertura dos envelopes (§ 2º do art. 41 da Lei 8666/93).

17.3 Esta licitação por Carta Convite poderá ter prosseguimento mesmo se não hou-

ver o comparecimento mínimo de 03 (três) licitantes em condições de contratar, tendo em 

vista limitações de mercado ou manifesto desinteresse dos convidados (art. 22, 7º, Lei 

8.666/93).

17.4 As circunstancias anteriormente mencionadas deverão ser devidamente justifi-

cadas no processo, sob pena de repetição do convite. 

17.5 Fica assegurado à Fundação Euclides da Cunha, sem que caiba aos licitantes 

qualquer tipo de reclamação, o direito de:

17.5.1 Adiar a data de abertura dos envelopes a presente licitação, dando co-

nhecimento aos interessados através de fax, e-mail ou telegrama, com antece-

dência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data inicialmente marcada.
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17.5.2 Revogar o processo licitatório por razões de interesse público decorren-

te de fato superveniente e pertinente, sem que caiba aos licitantes o direito de 

reclamação ou indenização e/ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou provoca-

ção de terceiros, mediante parecer devidamente fundamentado, a qualquer 

tempo antes da adjudicação do objeto desta licitação.

17.5.3 Alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer docu-

mento pertinente a esta licitação, desde que fixe novo prazo para apresentação 

das propostas, dando conhecimento com antecedência as interessadas. 

17.6 A presente Licitação reger-se-á pelas normas contidas neste Edital e pelas dis-

posições de legislação, principalmente a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

17.7 As circunstâncias anteriormente mencionadas deverão ser devidamente justifi-

cadas no processo, sob pena de repetição do convite.

17.8 O Foro para dirimir eventuais questões oriundas do presente Edital, e não re-

solvidas administrativamente, é o da Comarca de Niterói.

Niterói, 2 de agosto de 2011.

________________________________

Miriam Assunção de Souza Lepsch

Diretora-Presidente



Rua São Pedro nº. 24 – Grupo 801
Centro – Niterói/RJ

CEP: 24.020-053

Página 13 de 17

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES ITEM QUANTIDADE
VALOR 

UNTÁRIO 

VALOR 

TOTAL R$

Condicionador de ar Split 220 

volts, 9.000 BTUs com insta-

lação.

01 03 R$ 1.797,83 R$ 5.393,49

Condicionador de ar Split 220

volts, 12.000 BTUs, com ins-

talação

02 01 R$ 2.004,83 R$ 2.004,83

Condicionador de ar Split 220

volts, 18.000 BTUs, com ins-

talação

03 01 R$ 2.582,43 R$ 2.582,43
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ANEXO II

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À 

HABILITAÇÃO)

(em papel timbrado do licitante)

D E C L A R A Ç Ã O

[Nome da Empresa] _______________________, CNPJ nº. 

________________, sediada __________________[endereço completo], declara, sob as pe-

nas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório, referente ao Edital de Carta Convite n.º 029/2011/ FEC, ciente da obriga-

toriedade de declarar ocorrências posteriores.

[Local e data de realização da Licitação:]

______________________________________

[Assinatura do Representante Legal e carimbo da Empresa]

Identificação do Representante Legal da Empresa (Signatário):

Nome: _________________________________________________________

Documento de Identidade nº ________________ ; Órgão expedidor:______

CPF/MF nº ______________________________



Rua São Pedro nº. 24 – Grupo 801
Centro – Niterói/RJ

CEP: 24.020-053

Página 15 de 17

ANEXO III

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O INCISO V, DO 

ART.27, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93).

(em papel timbrado do licitante)

À Fundação Euclides da Cunha

Ref.: Edital Carta Convite nº. 029/2011/ FEC

D E C L A R A Ç Ã O

[Nome da Empresa] _______________________, CNPJ n.º 

________________, sediada __________________[endereço completo], declara, sob as pe-

nas da lei, que está ciente da proibição de empregar em horário noturno, perigoso ou insalubre 

menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer outro tipo de trabalho a menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, de acordo com a Lei Fe-

deral n.º 9.854/99.

[Local e data de realização da Licitação:]

______________________________________

[Assinatura do Representante Legal e carimbo da Empresa]

Identificação do Representante Legal da Empresa (Signatário):

Nome: _________________________________________________________

Documento de Identidade n.º ________________ ; Órgão expedidor:______

CPF/MF n. º ______________________________
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ANEXO IV

(MODELO DA CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA)

(em papel timbrado do licitante)

[Cidade], [dia] de [mês] de 200[ano]

À Fundação Euclides da Cunha

A/C: Comissão Permanente de Licitação da FEC

Assunto: Referência Edital Carta Convite n. 029/2011/FEC

Prezados Senhores:

É com satisfação que passamos às mãos de V. Sª, a nossa proposta para forne-

cimento e instalação de ar condicionado, de acordo com a Carta-Convite nº 029/2011/FEC.

 O preço da proposta, item X, em R$ é de [valor] ([valor por extenso])

 O prazo de validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias.

 O prazo de garantia dos materiais é de no mínimo 01 (um) ano, a contar da 

data de entrega do objeto licitado.

 O prazo de entrega dos materiais após o recebimento da Autorização de For-

necimento é de 15 (quinze) dias corridos.

 O local de entrega: Os itens deverão ser entregues e instalados na Rua Passo 

da Pátria, 156/509, Bloco D, São Domingos – Niterói/RJ.

Declaramos expressamente, que nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas 

concernentes a transportes, mão de obra, encargos sociais, assistência técnica, benefícios e 

despesas indiretas, licenças inerentes à especialidade e tributos, e tudo o mais necessário à 

perfeita e cabal execução dos mesmos.

Acompanham a presente proposta, os documentos requeridos, e aproveitamos para 

confirmar nosso endereço para eventual correspondência e o banco com o qual mantemos 

relações comerciais.

Razão Social:                                                              Telefone:                Fax:

Endereço:                                  Bairro:                   Cidade:                  Estado:       CEP:

Banco:                    nº:                     Agencia:               C/Corrente nº:            Praça:

E-mail:
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Atenciosamente

______________________________________________

[Assinatura do Representante Legal e carimbo da Empresa]

Identificação do Representante Legal da Empresa (Signatário):

Nome: _________________________________________________________

Documento de Identidade n.º ________________ ; Órgão expedidor:__________

CPF/MF n.º ______________________________



fls. _________


Processo nº 23069.060048/2002-58






 CONVITE

Convite nº 029/2011/FEC



A Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à Universidade Federal Fluminense através de sua Comissão Permanente de Licitação da FEC, instituída pelo ato de designação publicado em 23/03/2011, torna público, que realizará processo licitatório na modalidade de Convite, do tipo menor valor por item, para aquisição e instalação de ar condicionado, na forma do disposto na Lei nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, bem como a Lei Complementar 123/2006, para contratação de serviços, de que trata o objeto desta licitação, devendo a documentação para participação ser entregue no local e data limite indicados a seguir, quando e onde, em sessão pública, serão iniciados os trabalhos de abertura dos envelopes:

		DATA

		HORA

		LOCAL



		09/08/2011

		15:00h

		Rua São Pedro nº. 24/7º Andar, Sala anexa ao Auditório

Centro – Niterói/RJ





1. OBJETO DA LICITAÇÃO


1.1 Aquisição e instalação de ar condicionado na Universidade Federal Fluminense, conforme especificações em anexo, que deverão destinados à Escola de Engenharia (TCE) / Departamento de Engenharia Elétrica (TEE).

2. TERMOS DE REFERÊNCIA

2.1. As despesas decorrentes desta Licitação correrão à conta dos recursos orçamentários do Projeto FEC nº. 2871;


2.2. Menor valor por item, conforme anexo I;


2.3. Carta-Convite n.º 029/2011/FEC;

2.4. Modalidade da Licitação: Convite;

2.5. Tipo de Licitação: A de menor valor por item.

3. CONSULTA E RETIRADA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:

3.1. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e deverão ser retirados por representante da empresa interessada, que se enquadre nas condições do item 06, até 24 (vinte e quatro) horas antes da hora marcada para a entrega e abertura dos envelopes de Documentação de Habilitação e Proposta, através do site www.fec.uff.br, ou na Fundação Euclides da Cunha situada a Rua São Pedro nº. 24/10º andar, 1001, Setor de Suprimentos da FEC, no Centro, Niterói, RJ, nos dias úteis, no horário de 14h00min até 17h00min.


4. DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES

4.1. Data, local e hora para entrega e abertura dos envelopes contendo a “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL”. 


4.2. Em 09/08/2011, às 15h00min na sede da Fundação Euclides da Cunha, na sala anexa ao Auditório, situado na Rua São Pedro nº. 24/7º Andar, Centro, Niterói, RJ.

5. CONSULTAS E ESCLARECIMENTOS

5.1. Os interessados que tiverem dúvidas sobre a realização do presente certame, poderão formular consultas por escrito e protocolá-las, no local e horário indicados abaixo, para os esclarecimentos necessários.


5.1.1.1. Rua São Pedro nº. 24, Grupo 801, Centro, Niterói, RJ, protocolando o documento com a Recepção da FEC, diariamente no período de 10h00min até 17h00min horas ou pelo fax (21) 2620-2619.

5.1.1.2. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis antes da data marcada para a entrega dos envelopes, para possibilitar a elaboração de resposta escrita.

5.1.1.3. Não serão atendidas solicitações verbais, ou as formuladas após o prazo estabelecido no item anterior.


5.2. Documentos da Licitação:


5.2.1.1. Carta-Convite;

5.2.1.2. Especificações do objeto licitado (Anexo I);

5.2.1.3. Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos à Habilitação (Anexo II);

5.2.1.4. Modelo de Declaração de Cumprimento (Anexo III);

5.2.1.5. Modelo da Carta de Apresentação da Proposta (Anexo IV).

6. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

6.1. Somente poderão participar da Licitação as empresas que satisfaçam as seguintes condições:


6.1.1. Empresas nacionais legalmente habilitadas na forma da legislação vigente. 


6.2. É vedada a participação de empresas em regime de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou com pedido de falência requerido, concurso de credores, processo de insolvência, dissolução ou liquidação.

6.3. Empresas que não se encontrem em regime de concordata ou com pedido de falência requerido, concurso de credores, processo de insolvência, dissolução ou liquidação.


6.4. É vedada a participação de empresas sob a forma de cooperativas, face decisão imposta judicialmente em acordo homologado pela Justiça do Trabalho.

6.5. Estará impedida de participar da Licitação a empresa entre cujos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor da Fundação Euclides da Cunha – FEC, ou que tenha sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data do ato convocatório.


6.6. Estará vedada a participação de empresa, que por quaisquer motivos, tenha sido declarada inidônea por órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal ou punida por suspensão pela Fundação Euclides da Cunha e com isso estando proibida de contratar com o Poder Público. 


7. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

7.1. A licitante deverá comparecer na data, horário e local discriminado no subitem 4.1.1, através de seu representante devidamente credenciado, portanto os dois envelopes de “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL”, que deverão ser identificados externamente com o nome ou razão social da licitante, dispensando-se se esses forem timbrados, nº. do CNPJ, o número e objeto desta licitação, além da indicação a qual documentação se refere.


7.2. O credenciamento deverá ser apresentado em 01 (uma) via impressa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado da mesma, identificando o seu representante, por nome e número do documento de identidade, e autorizando-o a participar do ato público licitatório, com plenos poderes, irrevogáveis, para tomar todas e quaisquer deliberações atinentes a esta Licitação, inclusive para interpor recursos ou dispensá-los, todas em idioma português.


7.2.1. Este documento deverá estar assinado por sócio, diretor ou procurador, devidamente identificado e autorizado para tal fim.


7.3. Fica dispensado de apresentar a procuração, se for diretor ou sócio, que comparecer representando-a, quando deverá apresentar credenciais irrecusáveis (contrato social e carteira de identidade), que comprovem o seu cargo.


7.4. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.


7.5. A não apresentação do credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar em seu nome.


7.6. Nenhum documento será recebido fora do prazo, nem serão permitidos quaisquer adendos aos já apresentados.


7.7. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de interessada retardatária, a não ser como ouvinte.

8. DOCUMENTAÇÃO E HABILITAÇÃO

8.1. No envelope n.º 01, denominado “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, a licitante deverá apresentar os documentos relacionados nos subitens abaixo, enumerados por página e na ordem em que se encontram:


8.1.1 Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;


8.1.2 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de documento de posse da diretoria em exercício;


8.1.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certificado de Regularidade quanto à Dívida Ativa da União e Certificado de Regularidade de Tributos e Contribuições Federais);


8.1.4 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão negativa do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certidão da Dívida Ativa para fins de Licitação expedida pela Procuradoria Geral do Estado);


8.1.5 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão negativa de imposto sobre serviços de qualquer natureza);


8.1.6 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;


8.1.7 Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, sendo que as firmas sediadas no Município do Rio de Janeiro deverão apresentar as certidões correspondentes aos Cartórios do 1º, 2º, 3º, 4º Ofícios de Registro e Distribuições e pelos 1º e 2º Ofícios de Interdições e Tutelas, enquanto as firmas sediadas em outras comarcas ou estados deverão apresentar juntamente com a certidão exigida, declaração expedida pelo foro de sua sede, indicando quais os cartórios ou ofícios de registro, que controlam a distribuição de falências e concordatas;

8.1.8 Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação, conforme modelo do Anexo II;


8.1.9 Declaração de Cumprimento ao que determina o inciso V, artigo 27 da Lei Federal nº. 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº. 9.854/99, conforme modelo do Anexo III.


8.1.10  Apresentar Atestado ou Declaração que comprove a assistência Técnica em pelo menos uma empresa em Niterói, Rio ou no Grande Rio, com nome, CGC, endereço, telefone de contato e endereço eletrônico da empresa onde foi prestado o serviço. É obrigatória a apresentação de Atestado ou Declaração emitida pela empresa onde o serviço, entrega/assistência técnica foi prestada. 

8.2 As cópias dos documentos deverão estar legíveis e serem entregues já devidamente autenticadas, por cartório ou por membro da Comissão de Licitação, inclusive em seus versos quando necessário e essencial, à Comissão Permanente de Licitação dentro do envelope “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.


8.2.1 Os documentos poderão ser autenticados por membro da Comissão de Licitação, a partir do original, das 16h00min às 17h00min até 02 dias úteis antes da data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes.


8.2.2 A Comissão de Licitação reserva-se o direito de solicitar os originais dos documentos apresentados sob forma de cópias, quando julgar necessário.


8.3 A falta de qualquer dos documentos exigidos no presente Edital ou a falta de autenticação das cópias como exigido no item 8.2, acarretará a automática inabilitação da licitante.


8.4  As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.

8.5 Tratando-se de empresa caracterizada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, será observado o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123/2006 – Estatuto da Nacional da Microempresa, no tocante aos prazos.


9 DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL

9.1 No envelope nº. 02, denominado “PROPOSTA COMERCIAL”, a licitante deverá apresentar os documentos discriminados abaixo, assinados por seu representante legal, devidamente identificado e autorizado para tal fim.


9.1.1 Carta de Apresentação da Proposta, conforme modelo do Anexo IV, em papel timbrado da licitante.


9.1.2 Especificação dos materiais oferecidos, de acordo com o Anexo I, citando marca, fabricante e modelo;


9.2 Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

9.3 Prazo de Garantia: Mínimo de 01 (um) ano a contar da data de entrega do equipamento licitado.

9.4 Prazo de instalação: Até 15 (quinze) dias a contar da data de assinatura da Autorização de Fornecimento emitida pela FEC.

9.5 Local de entrega: Os itens deverão ser entregues na UFF. Rua Passo da Pátria, 156 / Bloco “D” / Sala 509, São Domingos – Niterói/RJ.

10 PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO


10.1 No local, data e horário estabelecidos no subitem 4.1.1, a Comissão Permanente de Licitação, em Ato Público e na presença das Licitantes que quiserem permanecer na Reunião, dará início a presente Licitação, com observância dos seguintes procedimentos:


10.1.1 As empresas interessadas em participar da licitação, deverão se apresentar através de seu representante legal, munido do documento de credenciamento e dos dois envelopes distintos e lacrados, denominados, respectivamente, envelope nº. 01 - ”DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e envelope nº. 02 - “PROPOSTA COMERCIAL”, onde deverão constar também, a Razão Social da licitante e a referência a esta Licitação.


10.2 Cada licitante fará se representar, por somente um representante, que será admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo por sua representada, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo o documento de credenciamento e de identidade ou outro documento equivalente.


10.2.1 O documento de apresentação do representante deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitação, antes da entrega dos envelopes e nunca dentro desses, sem o qual o representante não será considerado presente ao Ato Público de recebimento e abertura dos envelopes.


10.3 A entrega dos envelopes e a intervenção em qualquer fase do procedimento licitatório, só poderão ser feitas pelo representante legal da licitante.


10.3.1 A não apresentação ou a incorreção do documento de credenciamento ou titulação, não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar durante a(s) reunião(ões). 


10.4 A ausência do representante credenciado, na reunião, implicará na sua concordância plena e irrevogável, de todas as condições lavradas na Ata.


10.5 Identificados os representantes das licitantes, seus nomes serão lançados em Ata.


10.6 Abertos os envelopes de “Documentação” a Comissão Permanente de Licitação, a seu juízo exclusivo, poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome das habilitadas e inabilitadas.


10.7 Após o exame de todos os documentos complementares à habilitação, a Comissão porá em discussão, se existe fato impeditivo de habilitação de alguma licitante.


10.8 Comunicará a inabilitação das que as assim estiverem, comunicando ainda, os nomes das habilitadas e perguntará se existe mais alguma observação a ser feita, quanto à documentação de habilitação e se alguém tem a intenção de interpor recurso.


10.9 Caso haja alguma restrição, contra as decisões da Comissão, está tentará resolvê-la liminarmente e caso haja a intenção de interpor recurso, a Comissão suspenderá os trabalhos, até decurso do prazo recursal (dois dias úteis) a contar da data da lavratura da Ata ou após a sua denegação, nos termos do artigo 109 da Lei 8666/93. Será comunicada por escrito a nova data de abertura das propostas, a todas as licitantes habilitadas.


10.10 Caso nenhum representante se pronuncie, a sessão prosseguirá, e será comunicando aos participantes que após a Comissão iniciar a abertura dos envelopes contendo as propostas, não caberá mais nenhuma manifestação quanto à documentação apresentada, estando totalmente encerrada a fase de habilitação.


10.11 Devolverá os envelopes nº. 02 fechados as licitantes inabilitadas, contendo as respectivas Propostas Comerciais.


10.12 Iniciará a abertura dos envelopes nº. 02 das licitantes habilitadas, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos.


10.13 As Propostas Comerciais serão lidas pela Presidente da Comissão em ordem crescente dos valores propostos, devendo as licitantes, através de seus representantes, analisá-las e rubricá-las, folha por folha na presença da Comissão, que a todas autenticará com suas rubricas.


10.14 A falta de manifestação expressa de qualquer licitante durante a reunião, implicará na decadência do direito de recurso, sendo tal fato consignado em Ata.


10.15 Será lavrada Ata circunstanciada, que mencionará todas as Propostas Comerciais apresentadas, as reclamações feitas, desistências expressas de recursos ou intenção de interpô-los e demais ocorrências que interessarem ao julgamento.


10.15.1 A Ata deverá ser assinada por todos os participantes da reunião ou constar à razão da recusa de qualquer representante em fazê-lo.


10.16 As dúvidas que surgirem durante as reuniões, serão resolvidas pela Comissão, na presença dos representantes, ou deixadas para ulterior deliberações, a critério exclusivo da Comissão, devendo o fato ser registrado em Ata.


10.17 A Comissão poderá solicitar esclarecimentos e informações adicionais a qualquer das licitantes, mas a oferta não poderá ser modificada, nem poderá ser anexada nova documentação, excetuando-se as disposições do § 3º do art. 48 da Lei Federal nº. 8.666/93.

11  JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

11.1 O julgamento será pelo Menor Preço por Item. No julgamento das Propostas Comerciais, a Comissão considerará todas as exigências contidas neste edital e as prerrogativas previstas na Lei 8.666/93, sendo a classificação procedida pela ordem crescente dos preços globais apresentados.

11.2 Nos casos de dúvidas na proposta selecionada por menor preço, a Comissão buscará preservar a intenção da oferta, desde que o fato não interfira no julgamento em relação às demais propostas, o que determinará a desclassificação da mesma.


11.3 A classificação das Propostas Comerciais dar-se-á por ordem crescente dos preços unitários propostos e aceitáveis, e no caso de empate, a classificação será feita por sorteio, na presença dos representantes interessados.


11.4 Será vencedora, a licitante que apresentar a Proposta Comercial de acordo com as especificações deste Instrumento Convocatório e ofertar o Menor Preço por Item.


11.4.1 Havendo participação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, serão observados os dispostos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006.


11.5 A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu juízo, solicitar ao setor requisitante dos serviços, parecer técnico fundamentado sobre a adequação das Propostas Comerciais apresentadas, a fim de dirimir dúvidas que, porventura, venham a ocorrer, reservando-se o direito de dirimir quaisquer dúvidas de caráter legal.  

12 RECURSOS


12.1 Os recursos interpostos às decisões proferidas pela Comissão de Licitação somente serão acolhidos nos termos do Art. 109 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

13 ADJUDICAÇÃO


13.1 A adjudicação dos serviços objeto desta Carta-Convite será realizada com a(as) licitante(s) classificada(s) em primeiro lugar e que apresentar o menor preço por Item, após homologação da Licitação pela FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA.


13.2 Ocorrendo desclassificação da licitante vencedora por manifesto desinteresse ou não comparecendo, a Fundação Euclides da Cunha convocará, segundo a ordem de classificação, outras licitantes, se não preferir proceder à nova Licitação, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 64, da Lei Federal nº. 8.666/93.


13.3 A FEC se reserva o direito de adjudicar no todo ou em parte a aquisição dos equipamentos, objeto deste Edital, até os limites estabelecidos pelo parágrafo 1º, do artigo 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.

13.4 A autorização de fornecimento firmado entre a FEC e a licitante vencedora será assinada após a homologação e adjudicação do certame pela Presidência desta Fundação, a empresa vencedora será chamada para assinatura da Autorização de fornecimento e terá um prazo de 05 (cinco) dias, podendo ser prorrogado por período igual, subordinando-se à legislação que rege a matéria, especificadamente à Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais normas do Direito Público aplicáveis.   

13.5 A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido em item anterior, caracteriza descumprimento total da obrigação até então assumida, sujeitando-se às penalidades de advertência e suspensão por 02 (dois) anos de licitar com a Fundação Euclides da Cunha.


13.6 O disposto no item anterior não se aplica aos licitantes convocados nos termos do parágrafo 2º do art. 64 da Lei 8.666/93, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela licitante vencedora.

14 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO


14.1 Qualquer pagamento somente será efetuado, se nas Notas Fiscais/Faturas constarem o visto do Coordenador do Projeto, após o adimplemento de cada obrigação. 

14.2 Os pagamentos serão efetuados através de Crédito Bancário, e ocorrerão em até 28 (vinte e oito) dias, contados da data de recebimento do material pelo Coordenador do Projeto, mediante seu atesto nas Notas Fiscais/Faturas. 

14.3 Para efeito de pagamento, o contratado juntará à Nota Fiscal/Fatura emitida com a especificação detalhada do material.

14.4 A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preço. 

15 REAJUSTAMENTO


15.1 Os preços propostos não serão reajustados.


16 RESPONSABILIDADES DA LICITANTE


16.1 Assumir integral responsabilidade legal, administrativa e técnica, quanto a sua participação nesta Licitação.


16.2 A participação na Licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos desta presente Carta, seus anexos e instrumentos, bem como a observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas gerais ou especiais aplicáveis.

17 DISPOSIÇÕES GERAIS


17.1 Fica entendido que as especificações e toda a documentação deste Edital são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro, será válido.


17.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, a licitante que não o fizer apontando as falhas ou irregularidades que viciariam o mesmo, até o segundo dia útil que anteceder a data marcada para a abertura dos envelopes (§ 2º do art. 41 da Lei 8666/93).


17.3 Esta licitação por Carta Convite poderá ter prosseguimento mesmo se não houver o comparecimento mínimo de 03 (três) licitantes em condições de contratar, tendo em vista limitações de mercado ou manifesto desinteresse dos convidados (art. 22, 7º, Lei 8.666/93).

17.4 As circunstancias anteriormente mencionadas deverão ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do convite. 


17.5 Fica assegurado à Fundação Euclides da Cunha, sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação, o direito de:


17.5.1 Adiar a data de abertura dos envelopes a presente licitação, dando conhecimento aos interessados através de fax, e-mail ou telegrama, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data inicialmente marcada.


17.5.2 Revogar o processo licitatório por razões de interesse público decorrente de fato superveniente e pertinente, sem que caiba aos licitantes o direito de reclamação ou indenização e/ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou provocação de terceiros, mediante parecer devidamente fundamentado, a qualquer tempo antes da adjudicação do objeto desta licitação.


17.5.3 Alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento pertinente a esta licitação, desde que fixe novo prazo para apresentação das propostas, dando conhecimento com antecedência as interessadas. 


17.6 A presente Licitação reger-se-á pelas normas contidas neste Edital e pelas disposições de legislação, principalmente a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.


17.7 As circunstâncias anteriormente mencionadas deverão ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do convite.


17.8 O Foro para dirimir eventuais questões oriundas do presente Edital, e não resolvidas administrativamente, é o da Comarca de Niterói.

Niterói, 2 de agosto de 2011.

________________________________

Miriam Assunção de Souza Lepsch

Diretora-Presidente

ANEXO I


		ESPECIFICAÇÕES

		ITEM

		QUANTIDADE

		VALOR UNTÁRIO 

		VALOR TOTAL R$



		Condicionador de ar Split 220 volts, 9.000 BTUs com instalação.

		01

		03

		R$ 1.797,83

		R$ 5.393,49



		Condicionador de ar Split 220 volts, 12.000 BTUs, com instalação

		02

		01

		R$ 2.004,83

		R$ 2.004,83



		Condicionador de ar Split 220 volts, 18.000 BTUs, com instalação

		03

		01

		R$ 2.582,43

		R$ 2.582,43





ANEXO II


(MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO)


(em papel timbrado do licitante)


D E C L A R A Ç Ã O




[Nome da Empresa] _______________________, CNPJ nº. ________________, sediada __________________[endereço completo], declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, referente ao Edital de Carta Convite n.º 029/2011/ FEC, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.


[Local e data de realização da Licitação:]

______________________________________


[Assinatura do Representante Legal e carimbo da Empresa]


Identificação do Representante Legal da Empresa (Signatário):


Nome: _________________________________________________________


Documento de Identidade nº ________________ ; Órgão expedidor:______


CPF/MF nº ______________________________


ANEXO III


(MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O INCISO V, DO ART.27, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93).


(em papel timbrado do licitante)

À Fundação Euclides da Cunha

Ref.: Edital Carta Convite nº. 029/2011/ FEC

D E C L A R A Ç Ã O




[Nome da Empresa] _______________________, CNPJ n.º ________________, sediada __________________[endereço completo], declara, sob as penas da lei, que está ciente da proibição de empregar em horário noturno, perigoso ou insalubre menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer outro tipo de trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, de acordo com a Lei Federal n.º 9.854/99.


[Local e data de realização da Licitação:]


______________________________________


[Assinatura do Representante Legal e carimbo da Empresa]


Identificação do Representante Legal da Empresa (Signatário):


Nome: _________________________________________________________


Documento de Identidade n.º ________________ ; Órgão expedidor:______


CPF/MF n. º ______________________________


ANEXO IV


(MODELO DA CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA)


(em papel timbrado do licitante)


[Cidade], [dia] de [mês] de 200[ano]


À Fundação Euclides da Cunha

A/C: Comissão Permanente de Licitação da FEC

Assunto: Referência Edital Carta Convite n. 029/2011/FEC




Prezados Senhores:




É com satisfação que passamos às mãos de V. Sª, a nossa proposta para fornecimento e instalação de ar condicionado, de acordo com a Carta-Convite nº 029/2011/FEC.

· O preço da proposta, item X, em R$ é de [valor] ([valor por extenso])

· O prazo de validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias.


· O prazo de garantia dos materiais é de no mínimo 01 (um) ano, a contar da data de entrega do objeto licitado.

· O prazo de entrega dos materiais após o recebimento da Autorização de Fornecimento é de 15 (quinze) dias corridos.

· O local de entrega: Os itens deverão ser entregues e instalados na Rua Passo da Pátria, 156/509, Bloco D, São Domingos – Niterói/RJ.

 
Declaramos expressamente, que nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas concernentes a transportes, mão de obra, encargos sociais, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, licenças inerentes à especialidade e tributos, e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução dos mesmos.



Acompanham a presente proposta, os documentos requeridos, e aproveitamos para confirmar nosso endereço para eventual correspondência e o banco com o qual mantemos relações comerciais.


Razão Social:                                                              Telefone:                Fax:


Endereço:                                  Bairro:                   Cidade:                  Estado:       CEP:


Banco:                    nº:                     Agencia:               C/Corrente nº:            Praça:


E-mail:


Atenciosamente


______________________________________________


[Assinatura do Representante Legal e carimbo da Empresa]


Identificação do Representante Legal da Empresa (Signatário):


Nome: _________________________________________________________


Documento de Identidade n.º ________________ ; Órgão expedidor:__________


CPF/MF n.º ______________________________


ACJ/ACJ
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