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TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2014 
 

RECIBO 
 
 

Declaro (amos) para os devidos fins, que recebi (emos), em ____/_____/2014, o 
Edital e anexos da Licitação a ser realizada na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
registrada sob o nº. 003/2014 para aquisição de livros, conforme especificações 
constantes neste Edital e seus anexos.  
 
 Por ser verdade, firmamos o presente para que surta seus efeitos legais. 
 
      Carimbo 
 
                                                    _______________________, _____ de ____________ de 2014. 
 
 
 
 

______________                              _____________________________________________ 
                                                             (Nome e assinatura do representante legal) 
 
 
 
 
 
  
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO* 
*dispensados somente os dados que já constarem no carimbo 
 
NOME DA LICITANTE (por extenso): __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
CNPJ/CPF: ___________________________________________________________________________ 
ENDEREÇO: _________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
TEL/FAX: ____________________________________________________________________________ 
E-MAIL (facultativo): _________________________________________________________________ 
 
Obs.: Visando comunicação futura entre a Fundação UNIRG e essa empresa e ou pessoa 
física, solicitamos preencher este recibo de retirada de Edital e remeter à Comissão 
permanente de Licitação por meio do fone/fax (63) 3612-7505 ou na sede, na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação da Fundação UNIRG, situada na Avenida Pará, 
quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, 
Gurupi/TO. A não remessa do Recibo exime-nos da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no Edital e quaisquer informações adicionais. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2014 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PREÂMBULO 
A FUNDAÇÃO UNIRG, por intermédio da COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO, designada pela Portaria nº 256/2014, torna público a quem possa 
interessar, que por determinação da Presidente da Fundação UNIRG, Sr. Antônio Sávio 
Barbalho do Nascimento, e de conformidade com este Instrumento Convocatório e 
Processos Administrativos ns°. 2014.02.001251 e 2014.02.001342, a participar do 
presente certame licitatório, a ser realizado na MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 
TIPO MENOR PREÇO, no dia 22 de outubro de 2014, às 9 horas, no Auditório Centro 
Administrativo da Fundação UNIRG, localizado na Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 
2.432, térreo, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO.  Os 
interessados devem apresentar documentação para habilitação e proposta para aquisição 
dos produtos, objeto do presente Instrumento Convocatório, até a data, horário e local da 
realização da referida Licitação, ou na mesma hora do primeiro dia útil subsequente, na 
hipótese de não haver expediente nesta data. A presente Licitação será processada e 
julgada em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores, Lei Completar nº 123 de 2006.  

 
Poderão participar desta Licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao 

objeto e que satisfaçam todas as exigências da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014 e 
seus Anexos. 

 
1 - DO OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto da presente Licitação aquisição de livros para o Centro 
Universitário UNIRG, conforme estabelecido no Anexo I deste Edital. 

 
2– DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
2.1 Poderá participar deste Certame, a licitante que atender a todas as condições deste 
Edital, apresentando os documentos nele exigidos, que não estejam impedidos 
legalmente de participar de Licitações, e façam a entrega dos envelopes até o dia e 
horário acima mencionados, sob pena de exclusão do licitante em participar da licitação.  
 
2.2 Não poderá participar deste certame a licitante: 

a) em processo de recuperação judicial ou falência, sob concurso de credores, em 
dissolução ou em liquidação, cisão, fusão ou incorporação; 

b) que por qualquer motivo tenha sido considerada inidônea por qualquer órgão 
da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal; 

c) que esteja reunida em consórcio; 
d) estrangeira, sem sede no País. 

 
2.3 Após o horário marcado para a entrega dos envelopes, não serão admitidas a 
participação de outros proponentes, nem mesmo a apresentação de novos envelopes. 
 
2.4 A licitante deverá se fazer representar por meio de um único representante legal, que 
deverá se apresentar para credenciamento, devidamente munido de documento que o 
credencie a participar deste Procedimento Licitatório, respondendo por sua representada, 
devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de 
Identidade ou outro documento equivalente, com fotografia. O documento de 
identificação deverá estar acompanhado de sua respectiva cópia, que ficará retida nos 
autos processuais. 
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2.5 A legitimidade da representação será demonstrada por um dos seguintes 
documentos, em original ou por cópia autenticada, no seu prazo de validade e na 
abrangência do seu objeto, acompanhados de cédula de identidade ou outro documento 
de identificação de fé pública do representante: 

a) instrumento público de mandato (procuração); ou 
b) instrumento particular de mandato, assinado pelo representante legal da licitante 

com firma reconhecida em cartório; e  
c) documento de constituição da sociedade, quando se tratar de representante legal, 

que comprove essa qualidade, em se tratando de pessoa jurídica 
 

3 – DA HABILITAÇÃO (Cadastramento Prévio) 
 
3.1 Poderão participar do presente certame os profissionais do ramo pertinente ao objeto 
e que manifestarem formalmente seu interesse, até o terceiro dia anterior a data 
estabelecida para recebimento das propostas, mediante a apresentação dos 
documentos para cadastramento e, consequentemente, habilitação no presente certame 
(Art. 22, § 2º, da Lei nº 8.666/1993), conforme segue: 
 
3.2 A Comissão verificará a habilitação da licitante, que será demonstrada pelos 
seguintes documentos: 
 
3.2.1 Habilitação Jurídica 
 
I – Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 
II – 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; 

 
III – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 

 
3.2.2 A Habilitação Fiscal, Econômica e Trabalhista, será exteriorizada pelos 
documentos abaixo relacionados: 
 
I – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
II – 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; 
 
III – Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa da Receita Federal 
e da Dívida Ativa da União), Estadual (Certidão Negativa de Débitos relativa ao ICMS) e 
Municipal (Certidão Negativa de Débitos) do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 
 
IV – Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 
 
V – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
 
VI- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 
1943 (Lei nº. 12.440 de 07 de julho de 2011). 
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3.2.3 A qualificação econômico-financeira será demonstrada através da: 
 

I – Apresentação de certidão negativa de falência, com data de expedição de, no 
máximo, 60 (sessenta) dias anteriores à apresentação dos envelopes. 

 
         II - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data da 
apresentação da proposta. 
 
3.3 A Qualificação Técnica será demonstrada mediante comprovação de aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto desta licitação, por meio de apresentação de, no mínimo, 01 (um) 
atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado; conforme ANEXO 
VI. 
 
3.4 É obrigatória a apresentação de: 
 

I – Declaração comprovando que em seu quadro de pessoal não existe menor de 18 
anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade com o 
artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988; ANEXO IV. 

 
II – Declaração expressa da licitante de não ter recebido da Prefeitura Municipal de 

Gurupi ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito 
Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e 
ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido 
declaração de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, 
Estadual e Municipal; ANEXO III. 

 
3.5 Não serão aceitos protocolos referentes a solicitações feitas às repartições 
competentes, quanto aos documentos mencionados nesta Tomada de Preços, nem cópias 
ilegíveis, mesmo autenticadas. 
 
3.6 Todas as provas de regularidade e certidões exigidas que não constarem o prazo de 
validade ou data de vencimento, serão consideradas vencidas 60 (sessenta) dias após sua 
emissão. 
 
3.7 Serão inabilitadas as pessoas que apresentarem em desacordo os documentos 
necessários à habilitação. 
 
3.8 Os documentos apresentados por qualquer licitante, se expressos em língua 
estrangeira, deverão ser traduzidos para o português por tradutor público juramentado e 
autenticados por autoridade brasileira no país de origem. 
 
3.9 A não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos, no prazo estabelecido, 
implicará no não cadastramento do profissional e, consequente, a inabilitação para 
participação no pleito. 
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3.8 Após a análise e constatação da regularidade dos documentos apresentados, a 
Comissão Permanente de Licitação emitirá Certificado de Regularidade Cadastral (CRC), 
que possibilitará ao profissional a participar do certame. 
 
4 – DA PROPOSTA 
 
4.1 A proposta deverá ser digitada e apresentada sem alternativas, emendas, rasuras ou 
entrelinhas. Suas folhas devem estar rubricadas e a última assinada pelo seu 
representante legal, devendo constar:  
 

a) Nome do proponente, endereço, suas características, identificação (individual ou 
social), aposição do carimbo (substituível pelo papel timbrado) com o número do 
CNPJ/MF e Inscrição Estadual; 

 
b) Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente Licitação, em 

conformidade com o estabelecido nesta Tomada de Preços e seus Anexos; 
 

         c) A proposta apresentada pelos licitantes deverá estar datada do dia previsto para 
sua abertura na Fundação UNIRG, conforme data fixada no Edital, sendo o 
prazo de validade da proposta de no mínimo de 60 (sessenta) dias. Não 
indicado outro será considerado como tal o prazo da proposta omissa; 

 
4.1.1 Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as 
despesas e custos relacionados à execução do contrato, como por exemplo: 
transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 
relacionadas a execução do objeto contratual; em caso de divergência entre os 
valores unitários e totais, serão considerados os primeiros. 
  
4.2 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 
 
4.3- Os licitantes que não atenderem às exigências legais previstas neste capítulo serão 
considerados desclassificados. 
 
4.4 A simples participação neste certame implica na aceitação de todas as condições 
estabelecidas nesta TOMADA DE PREÇOS. 

 
4.5 Não serão levadas em consideração as PROPOSTAS apresentadas por telex, 
telegrama, fax, internet ou similares. 
 
4.6 Poderão, a critério da COMISSÃO, serem relevados erros ou omissões formais dos 
quais não modifiquem as Propostas e nem resultem prejuízos para julgamento das 
mesmas ou para a Fundação UNIRG. 

  
4.7 Caso o licitante interessado não queira mandar representante para a reunião de 
abertura dos envelopes, poderá entregar seus envelopes no endereço mencionado no 
Preâmbulo desta Tomada de Preços. 
 
4.8 Serão desclassificadas as propostas que: 
 
4.8.1 Sejam omissas, vagas e apresentem irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento; 
 
4.8.2 Não estiverem assinadas pelo representante legal da licitante. 
 
4.9 Na formulação de suas propostas os licitantes deverão obedecer a estimativa de 
mercado constante no termo de referência, para cada item. Não sendo aceitos valores que 
exorbitem sobremaneira o estimado ou que sejam manifestamente inexequíveis. 
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5 – DA REUNIÃO PARA O RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
5.1 No dia, hora e local designados nesta TOMADA DE PREÇOS a Comissão Permanente 
de Licitação da Fundação UNIRG receberá, em envelopes distintos e devidamente 
lacrados, os documentos exigidos para habilitação e a proposta. Os envelopes deverão 
indicar o número desta TOMADA DE PREÇOS e conter, respectivamente, as indicações 
"DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" e "PROPOSTA DE PREÇO”, sugerindo-se constar as 
seguintes descrições: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Após o recebimento dos documentos de Habilitação e Proposta de Preços, nenhum 
outro documento será aceito, assim como não se admitirão quaisquer adendos ou 
alterações nos documentos entregues. 
 
5.3 Os licitantes presentes bem como a Comissão de Licitação, deverão rubricar o lacre 
dos envelopes que em seguida serão abertos, primeiramente os envelopes contendo a 
documentação de habilitação, na forma desta Tomada de Preços, devendo a Comissão de 
Licitação e licitantes presentes rubricarem os documentos apresentados.  
 
5.4 Após a análise dos documentos de Habilitação será efetuado o julgamento da fase de 
proposta de preços, cujo resultado, além de registrado em Ata será comunicada a todos 
os representantes das licitantes. 
 
5.5- Havendo somente uma licitante, uma única proposta válida caberá a Presidente 
da Comissão, analisando as limitações do mercado e outros aspectos pertinentes, 
decidirem entre considerar fracassado o certame e abrir nova licitação, suspender 
esta licitação ou prosseguir com o certame. 
 
5.6 Na fase de Habilitação, caso a Comissão julgue necessário, poderá suspender a 
reunião para analisar os documentos e julgar a habilitação, marcando nova data e 
horário em que voltará a reunir-se. 
 
 5.7 A Comissão manterá em seu poder as propostas das licitantes inabilitadas, com os 
envelopes devidamente rubricados e lacrados. Após a decisão dos recursos 
eventualmente interpostos ou após a desistência em interpor os mesmos, expressa em 
Ata assinada pelos licitantes, as propostas das inabilitadas serão devolvidas às 
respectivas licitantes, promovendo-se a abertura das propostas das empresas 
habilitadas, que serão rubricadas pela Comissão e pelas licitantes presentes. 
 
5.8 No caso das inabilitadas se recusarem a receber os envelopes de propostas de preço 
ou se estiverem ausentes, tal situação ficará registrada em Ata e os referidos envelopes 
ficarão a disposição das mesmas na Sala da Comissão de Licitação Permanente pelo 
prazo máximo de 05 (cinco) dias. Findo este prazo não terá mais nenhuma 
responsabilidade sobre a sua guarda. 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014 
 

DESTINATÁRIO: COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO  

 
ENVELOPE “A”  

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
CPF/CNPJ:............................................ ....... 
ENDEREÇO:................................................. 
FONE/FAX:........................................... ........ 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014 
 
DESTINATÁRIO :COMISSÃO    
PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

 
ENVELOPE “B”  

PROPOSTA DE PREÇO 
 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
CPF/CNPJ:............................................ ....... 
ENDEREÇO:................................................. 
FONE/FAX:........................................... ........ 
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5.9 No julgamento das propostas será considerado vencedor o proponente que satisfizer o 
critério de MENOR PREÇO, desde que atenda às especificações constantes nesta 
TOMADA DE PREÇOS e seus anexos.  
 
5.10 Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições ficarem empatadas, 
far-se-á obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes 
serão convocados, vedado qualquer outro processo, em observância ao disposto no § 2º 
do artigo 45 da Lei nº 8.666/93. 
 
5.11 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências desta 
TOMADA DE PREÇOS, que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes, que 
consignarem preço incompatível com os preços avaliados, que apresentarem preços 
simbólicos, irrisórios ou cotação de valor zero e vantagens não previstas ou baseadas em 
oferta das demais empresas licitantes, excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim 
considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade por meio de 
documentos que comprove que os custos que o compõem são coerentes com os de 
mercado, devidamente avaliado. 
 
5.12 Não serão levadas em consideração para efeito de julgamento, as propostas que 
contenham vantagens não previstas nessa TOMADA DE PREÇOS. 
 
5.14 Se todas as licitantes forem inabilitadas ou se todas as propostas forem 
desclassificadas, a COMISSÃO poderá conceder prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas da 
inabilitação ou desclassificação. 
 
5.15 O resultado desta Licitação será comunicado às licitantes no local da reunião, no 
mesmo dia ou noutro previamente definido ou, caso não estejam todos os presentes, será 
efetuado mediante publicação no átrio das dependências da Fundação UNIRG, lavrando-
se em ATA todos os atos relativos à sessão. 
 
6 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 
 
6.1 Decairá do direito de impugnar os termos desta TOMADA DE PREÇOS perante a 
Administração da Fundação UNIRG, o licitante que não o fizer até o segundo dia 
útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas quanto às falhas ou 
irregularidades que o viciarem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 
 
6.2 São admissíveis impugnação, recurso, representação e pedido de reconsideração 
dentro das Razões e condições definidas nos artigos 41 e 109 da Lei 8.666/93. 
 
6.3 Após cada fase da Licitação, os autos do Processo ficam automaticamente à 
disposição dos interessados pelo prazo necessário à interposição de recursos.  
 
6.4 Dos atos praticados em função da presente licitação cabem. 
 
6.4.1 Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da 
lavratura da ata, nos casos de: 
a) habilitação ou inabilitação do licitante; 
b) julgamento das propostas; 
c) anulação ou revogação da licitação; 
d) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 
e) rescisão do contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93. 
 
6.4.2 Representação no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão 
relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, que não caiba recurso hierárquico; 
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6.4.3 Pedido de reconsideração de decisão a cerca da declaração de inidoneidade, no 
prazo de 10 (dez) dias da intimação do ato. 
 
6.5 O recurso consubstanciado nas alíneas “a” e “b”, terá efeito suspensivo. A autoridade 
competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir aos 
demais recursos interpostos eficácia suspensiva. 
 
6.6 Interposto o recurso, serão comunicados os demais licitantes, que poderão impugná-
lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
6.7 Os recursos serão dirigidos a Presidente da Comissão Permanente de Licitação, que 
poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse prazo, 
encaminhá-los ao Presidente da Fundação UNIRG, que devidamente instruído, fará 
apreciação e decisão no mesmo prazo. 
 
6.8 As impugnações e recursos deverão ser protocolizados na Comissão Permanente de 
Licitação situado no Centro Administrativo da Fundação UNIRG, localizado na Avenida 
Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, 1º piso, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-
250, Gurupi/TO, nos dias úteis no horário de 08h às 12h  e 14h  às 18h. Não serão 
aceitas as impugnações e recurso interposto via fax, telegrama, correios, internet e 
similares, bem como os fora dos prazos legais. 
  
7 – DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 
 
7.1 Decididos os recursos eventualmente interpostos, ou na hipótese da renúncia à 
apresentação dos mesmos, lavrada em ata, será o resultado da licitação submetido ao 
Presidente da Fundação UNIRG para o procedimento de homologação com a devida 
adjudicação do objeto desta Licitação ao vencedor. 
 
7.2 O objeto desta Tomada de Preços será adjudicado ao licitante cuja proposta seja 
considerada vencedora. 
 
8 – DO CONTRATO 
 
8.1 O Contrato decorrente da presente licitação, bem como suas alterações, ficará 
subordinado às normas da Lei Federal nº 8.666/93, e de acordo com a minuta anexa ao 
presente. 
 
8.2 O Adjudicatário será convocado a aceitar e assinar o Contrato ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir de 
comunicado expedido pela Fundação UNIRG. 
 
8.3 O prazo concedido para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única 
vez, por igual período, quando solicitado durante seu transcurso, pela parte, e desde que 
ocorra motivo justificado e aceito pela Fundação UNIRG. 
 
8.4 A autoridade competente poderá, até a assinatura do Contrato, desclassificar a 
licitante vencedora por despacho fundamentado, sem direito à indenização e 
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, quando a Fundação UNIRG 
tiver notícia de qualquer fato ou circunstância, superveniente ou só conhecida após o 
julgamento da presente licitação, que desabone a idoneidade ou capacidade financeira, 
técnica ou administrativa da licitante, assegurada a ampla defesa. 
 
8.5 Independente de transcrição consideram-se como parte integrante do Contrato este 
Edital, seus anexos e a proposta de preço apresentada pelo licitante vencedor.  
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8.6 O instrumento contratual terá vigência da data de sua assinatura até 
31/12/2014.  
 
8.7 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação 
para a contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos (§3º do 
artigo 64 da Lei nº 8.666/93). 
 
9 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
9.1- A despesa decorrente da aquisição, objeto da licitação, correrá à conta dos recursos 
específicos consignados no Orçamento da Fundação UNIRG – Dotações Orçamentárias 
ns.º 0004.0401.12.364.1241.2105 (Manutenção do Curso de Engenharia Civil) e 
0004.0401.12.364.1241.2097 (Manutenção do Curso de Ciência da Computação) e 
elemento de Despesa nº 4.4.90.52-0500.00.000 (Equipamentos e material 
permanente). 
 
9.2- O preço ajustado para a execução do objeto contratual é de R$ ________ 
(______________) a ser pago em 04 (quatro) parcelas iguais, sucessivas e mensais no valor 
da respectiva proposta. A obrigação de pagar se dará com intervalo de 30 (trinta) dias. Os 
pagamentos serão efetuados mediante a apresentação de Nota Fiscal, que será conferida 
e atestada por responsável da Fundação UNIRG. 
  
9.3 Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de 
liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 
ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem 
que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
 
9.4 Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis, salvo caso de prorrogação, onde o 
mesmo poderá ser reajustado, mediante aplicação do índice do IGPM/FGV, sem prejuízo 
do disposto no § 1º, do art. 65, da Lei n.º 8.666/93 e observando-se demais disposições 
legais. 
 
10 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
10.1- Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a 
licitante vencedora que descumprir as condições deste Edital, bem como as contratuais, 
ficará sujeita às seguintes penalidades: 
 

I. Pelo atraso injustificado multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor 
da obrigação, a juízo da Administração; 

 
II. Pela inexecução total ou parcial das condições deste EDITAL, a Administração 

poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções: 
a. Advertência; 
b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, a juízo da 

Administração; 
c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 

contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
 

10.2- A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada 
da fatura a que mesma fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 
mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber da Fundação UNIRG, ser-lhe-
á concedido o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o 
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pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, poderá a 
Administração proceder à cobrança judicial da multa. 
 
10.3- As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos 
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração. 
 
10.4- A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, sendo 
exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa, após instauração 
de Processo Administrativo com ampla defesa. 
 
10.5- As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais 
cabíveis. 
 
11- DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
11.1 - Os prazos mencionados neste edital, bem como nas respectivas propostas, 
somente terão início e término em dia de expediente na Fundação UNIRG, e serão sempre 
considerados em dias corridos, salvo se outra forma for prevista. 
 
11.2 - Para efeito de aplicação do previsto neste subitem, os prazos indicados para 
quaisquer atos do procedimento licitatório, inclusive o da validade das propostas, serão 
considerados prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, se recaírem em data em 
que não haja expediente na Fundação UNIRG. 
 
11.3- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 
 
11.4- Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 
não comparecer para assinar o Contrato no prazo do item 8.2, a presidente da Comissão 
de Licitação examinará as propostas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao 
edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor, desde que a proposta de preço 
seja considerada aceitável. 
 
11.5- A Administração se reserva o direito de anular ou revogar, a qualquer tempo, a 
presente licitação, sem que disto decorra qualquer direito aos licitantes, observado o 
disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei nº 8.666/93. 
 
11.6- A nulidade do processo licitatório induzirá à dos atos decorrentes. 
 
11.7- É facultado ao pregoeiro, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
11.8 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 
deverão fazê-lo no prazo determinado pela Presidente, sob pena de 
desclassificação/inabilitação. A presidente reserva-se o direito de solicitar o original de 
qualquer documento, sempre que julgar necessário. 
 
11.9- A Comissão Permanente de Licitação poderá subsidiar-se em pareceres emitidos 
por técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação. 
 
11.10- As normas que disciplinam esta TOMADA DE PREÇOS serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
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11.11- Respeitados os prazos legais e os direitos dos licitantes, a Presidente, a qualquer 
tempo, antes da abertura das propostas, poderá, motivadamente, proceder alterações 
concernentes à licitação ora regulada, por sua iniciativa, disponibilizando as informações 
necessárias e determinando, ainda, quando necessário, o adiamento do recebimento e/ou 
da abertura das propostas. 
 
11.12 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
11.13 - A presidente e os membros da comissão encontram-se à disposição para 
esclarecimento de dúvidas ou informações complementares na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada no Centro Administrativo da Fundação UNIRG, 
localizado na Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, 1º piso, Setor Engenheiro 
Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO, ou pelo telefone/fax (0xx63) 3612-7505, e 
ainda pelo e-mail cpl@unirg.edu.br. A presidente não se responsabilizará por e-mails 

que, por qualquer motivo, não forem recebidos por ele em virtude de problemas no 
servidor ou navegador, tanto da Fundação UNIRG quanto do emissor. 
 
11.14- Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Edital, elegem as partes 
como foro a Comarca de Gurupi/TO, com renúncia expressa a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
 
12 – ANEXOS  
 
12.1 São partes integrantes da presente Tomada de Preços: 

• Anexo I: Termo de Referência (Especificações Mínimas); 
• Anexo II: Minuta do Contrato; 
• Anexo III: Modelo de Declaração de Inexistência de Impedimento Legal 

para Licitar; 
• Anexo IV: Modelo de Declaração de acordo com Art. 7º, XXXIII, da 

Constituição Federal; 
• Anexo V: Modelo de Proposta de Preço. 
• Anexo VI: Atestado de capacidade técnica  

 
 

Gurupi/TO, aos 09 dias do mês de julho de 2014. 
 
 
 
 
 

CRISTYANE DE OLIVEIRA CARVALHO 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2014 
 

Anexo I: TERMO DE REFERÊNCIA 
 
01 – DEMANDANTE:  
 
Pró-Reitoria de Graduação e Extensão 
Responsável: Jean Carlo Ribeiro 
Telefone: (63) 3612-7619 
E-mail: planreitoria@unirg.edu.br 
 
02 – OBJETO 
 
2.1 - O presente termo tem por objeto a aquisição de livros para implantação do acervo 
bibliográfico do curso de Engenharia Civil e do Curso de Sistemas para Internet do 
Centro Universitário UnirG. 
 
03 – JUSTIFICATIVA  
 
3.1- A aquisição das obras literárias se faz necessária para composição do acervo 
bibliográfico dos dois cursos. 
 
04 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT  V. UNIT   V. TOTAL  

1 

ABGE (1998) Associação 
Brasileira de Geologia de 
Engenharia. Geologia de 
Engenharia. Editores: 
Antonio Manoel dos 
Santos Oliveira e Sérgio 
Nertan Alves Brito. 1ª 
edição. FAPESP- CNPq, 
São Paulo, p. 587. 

 UNID  5  R$        150,00   R$            750,00  

2 

ABNT — ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS. NBR-6492. 
Normas para projetos de 
arquitetura. 

 UNID  5  R$        211,69   R$         1.058,45  

3 

ANTON, Howard, Cálculo, 
um novo horizonte, 
volume 1, Porto Alegre: 
Bookman. 

 UNID  5  R$        107,71   R$            538,55  

4 

ANTON, Howard, Cálculo, 
um novo horizonte, 
volume 2, Porto Alegre: 
Bookman. 

 UNID  5  R$        112,32   R$            561,60  

5 
ANTON, Howard. Álgebra 
linear contemporânea. 
Porto Alegre: Artmed. 

 UNID  5  R$        118,39   R$            591,95  

6 

ANTON, Howard; 
RORRES, Chris. Álgebra 
linear: com aplicações. 10. 
ed. Porto Alegre: Bookman. 

 UNID  5  R$        122,40   R$            612,00  
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7 

ANTUNES, Irandé. Aula de 
Português: Encontro & 
Interação. São Paulo: 
Parábola Editorial. 

 UNID  5  R$          24,13   R$            120,65  

8 

ARAÚJO, Inês Lacerda. 
Curso de Teoria do 
conhecimento e 
epistemologia.São Paulo 
Minha Editora, 2012. 

 UNID  5  R$          28,73   R$            143,65  

9 

ÁVILA, Geraldo S. S. 
Cálculo 2: funções de 
várias variáveis, Rio de 
Janeiro: LTC. 

 UNID  5  R$        114,58   R$            572,90  

10 
ÁVILA, Geraldo S. S., 
Introdução ao Cálculo, 
Rio de Janeiro: LTC. 

 UNID  5  R$        112,33   R$            561,65  

11 

ÁVILA,Geraldo S. S. 
Cálculo 1: funções de 
uma variável, Rio de 
Janeiro: LTC. 

 UNID  5  R$        119,13   R$            595,65  

12 

AZEREDO, Hélio Alves. O 
edifício até a sua 
Cobertura. Edgard 
Blücher. 

 UNID  5  R$          47,61   R$            238,05  

13 

BAZZO, W.A; PEREIRA, L. 
T. V. Introdução à 
Engenharia. Ed. Da 
UFSC, Florianópolis. 

 UNID  5  R$          33,78   R$            168,90  

14 

BEER, F. P., Johnston, E. 
R. Jr., Mecânica Vetorial 
para Engenheiros – 
Estática, Makron, 
Mcgraw-Hill, São Paulo. 

 UNID  5  R$        127,18   R$            635,90  

15 
BODEI, Remo. A filosofia 
do século XX. Bauru: 
EDUSC. 

 UNID  5  R$        131,79   R$            658,95  

16 
BOLDRINI, José Luiz. 
Álgebra linear. São Paulo: 
Harbra. 

 UNID  5  R$        138,27   R$            691,35  

17 

BORGES, Alberto de 
Campos. Prática das 
Pequenas Construções. 
São Paulo: Edgard 
Blücher. 

 UNID  5  R$        111,46   R$            557,30  

18 

BORGES, Alberto de 
Campos; Exercícios de 
Topografia, Ed. Edgard 
Blucher. 

 UNID  5  R$          57,70   R$            288,50  

19 
BORGES, Alberto de 
Campos; Topografia, Ed. 
Edgard Blucher. 

 UNID  5  R$          52,73   R$            263,65  

20 

BOULOS, Paulo; 
CAMARGO, Ivan de. 
Geometría analítica: um 
tratamento vetorial. São 
Paulo: Pearson Prentice 
Hall. 

 UNID  5  R$        141,88   R$            709,40  
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21 

BRAGA, B. et al. 
Introdução à Engenharia 
Ambiental. São Paulo: 
Prentice Hall. 

 UNID  5  R$        132,10   R$            660,50  

22 

BRODY, D. E & Brody A. 
R. 1997. As Sete Maiores 
Descobertas Científicas 
da História. Editora Cia 
Das Letras. 

 UNID  5  R$          34,28   R$            171,40  

23 

BUENO, Claudia Pimentel; 
PAPAZOUGLOU, Rosalita 
Steil. Desenho Técnico 
para Engenharias. Juruá. 

 UNID  5  R$          45,44   R$            227,20  

24 

CALLISTER JR., William. 
Ciência e engenharia de 
materiais: uma 
introdução. Rio de Janeiro: 
LT Editora. 

 UNID  5  R$        245,20   R$         1.226,00  

25 

CAPRA, Fritjof. A teia da 
vida: uma nova 
concepção científica dos 
sistemas vivos. São 
Paulo: Cultrix. 

 UNID  5  R$          32,68   R$            163,40  

26 
CAPRA, Fritjof. O ponto 
de mutação. São Paulo: 
Cultrix 

 UNID  5  R$          42,85   R$            214,25  

27 

CERTO, S.; PETER, J. P. 
Administração 
Estratégica. São Paulo: 
Makron Books. 

 UNID  5  R$        104,14   R$            520,70  

28 
CERVO, Amado Luís. 
Metodologia Científica. 
São Paulo: Makron Books 

 UNID  5  R$          55,52   R$            277,60  

29 

CHIAVENATO, Idalberto. 
Introdução à teoria geral 
da administração. Rio de 
Janeiro, Editora Campus 
Ltda 

 UNID  5  R$        164,16   R$            820,80  

30 

D. HALLIDAY, R. Resnick, 
Fundamentos de Física, 
Volume 1, ED. LTC, Rio de 
Janeiro. 

 UNID  5  R$          97,02   R$            485,10  

31 

D. HALLIDAY, R. Resnick, 
Fundamentos de Física, 
Volume 2, ED. LTC, Rio de 
Janeiro. 

 UNID  10  R$        103,97   R$         1.039,70  

32 

D. HALLIDAY, R. Resnick, 
Fundamentos de Física, 
Volume 3, ED. LTC, Rio de 
Janeiro. 

 UNID  5  R$        103,97   R$            519,85  

33 

DAGOSTINHO, Frank R. 
Desenho arquitetônico 
contemporâneo. Rio de 
Janeiro: Hemus. 

 UNID  5  R$          77,11   R$            385,55  
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34 

DERÍSIO, J. C. 
Introdução ao Controle 
de Poluição Ambiental. 
São Paulo: Signus. 

 UNID  5  R$          50,01   R$            250,05  

35 
ECO, Umberto. Como se 
faz uma tese. São Paulo: 
Perspectiva. 

 UNID  5  R$          29,86   R$            149,30  

36 

FALCÃO BAUER, L. A. 
Materiais de Construção. 
Ed. Livros Técnicos e 
Científicos Ltda, V. 1 e 2. 

 UNID  5  R$        316,84   R$         1.584,20  

37 
FAVERO, Leonor. Coesão 
e Coerências Textuais. 
São Paulo: Ática. 

 UNID  5  R$          22,46   R$            112,30  

38 
FERREIRA, A. - Gestão 
Empresarial - São Paulo - 
Pioneira. 

 UNID  5  R$          70,94   R$            354,70  

39 
FLEMING, Diva M et. All. 
“Cálculo” A. Ed. Makron 
Books- 50. 

UNID  5  R$        116,40   R$            582,00  

40 

FLEMING, Diva Marília e 
GONÇALVES, Mirian 
Buss, Cálculo B, São 
Paulo: Makron Books. 

 UNID  5  R$        120,64   R$            603,20  

41 

FOX, R. W. &McDONALD, 
A. T. Introdução à 
Mecânica dos Fluidos, 
editora LTC. 

 UNID  5  R$        219,84   R$         1.099,20  

42 
FRENCH, Thomas E. 
Desenho Técnico. Porto 
Alegre: Globo. 

 UNID  10  R$        206,97   R$         2.069,70  

43 

GERE, James. Mecânica 
dos materiais. São Paulo: 
Pioneira Thomson 
Learning. 

 UNID  5  R$        135,72   R$            678,60  

44 

GUIDORIZZI, Hamilton 
Luiz, Um Curso de 
Cálculo, vols. 2 e 3, Rio de 
Janeiro: LTC. 

 UNID  5  R$        253,28   R$         1.266,40  

45 

GUIDORIZZI, Hamilton 
Luiz, Um Curso de 
Cálculo, volume 1, Rio de 
Janeiro: LTC. 

 UNID  5  R$        141,40   R$            707,00  

46 

HEIDEGGER, Martin. 
Ensaios e conferências. 
Petrópolis/São Paulo: 
Vozes/Universidade São 
Francisco. 

 UNID  5  R$          55,70   R$            278,50  

47 

HIBBELER, R. C., 
Estática Mecânica para 
Engenharia, Pearson 
Education do Brasil, São 
Paulo. 

 UNID  5  R$        121,37   R$            606,85  

48 
HILSDORF, Jorge Wilson 
et al. Química 
tecnológica. São Paulo: 

 UNID  5  R$          75,14   R$            375,70  
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Pioneira Thomson 
Learning. 

49 
HORKHEIMER, Max. 
Eclipse da razão. São 
Paulo: Centauro. UNID 

5  R$          27,39   R$            136,95  

50 

HOWARD, Autor; 
RORRES, Chris .Algebra 
Linear com aplicações. 
Porto Alegre: Bookman. 

 UNID  5  R$        120,18   R$            600,90  

51 

HUME, David. 
Investigação sobre o 
entendimento humano. 
In: Os Pensadores, v.XXII. 
São Paulo: Victor Civita. 

 UNID  5  R$          40,92   R$            204,60  

52 

JONAS, Hans. O princípio 
responsabilidade. Rio de 
Janeiro: 
Contraponto/PUC. 

 UNID  5  R$          59,40   R$            297,00  

53 
KANT, Immanuel. Crítica 
da razão pura. São Paulo: 
Martins Fontes. 

 UNID  5  R$          68,21   R$            341,05  

54 

KÖCHE, J. C. 
Fundamentos de 
metodologia científica: 
teoria da ciência e 
prática da pesquisa. 
Petrópolis: vozes. 

 UNID  5  R$          39,02   R$            195,10  

55 

KUHN, Thomas. A 
estrutura das revoluções 
científicas. São Paulo: 
Perspectiva. 

 UNID  5  R$          34,70   R$            173,50  

56 

LEE, J.D. Química 
inorgânica não tão 
concisa. São Paulo: 
Edgard Blücher. 

 UNID  5  R$        100,88   R$            504,40  

57 

LEITHOLD, Leithold. 
“Cálculo com Geometria 
Analítica”. V. 1,Ed. 
Harbra. 

 UNID  5  R$        150,63   R$            753,15  

58 

LEITHOLD, Louis, O 
cálculo com Geometria 
Analítica, vol.2 São Paulo: 
Editora Harbra. 

 UNID  5  R$        140,36   R$            701,80  

59 

LEVENSPIEL, Octave. 
Engenharia das reações 
químicas. São Paulo: 
Edgard Blücher. 

 UNID  5  R$        103,14   R$            515,70  

60 

LÉVY-LEBLOND, Jean-
Marc. O pensar e a 
prática da ciência. 
Antinomias da razão. 
Bauru: EDUSC. 

 UNID  5  R$          59,71   R$            298,55  

61 
LIPSCHUTZ, Seymaur. 
Algebra linear. [ S.L ]: São 
Paulo. 

 UNID  5  R$          97,10   R$            485,50  
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62 

LONGENECKER, Justin et 
alii. Administração de 
pequenas empresas. São 
Paulo, Makron Books. 

 UNID  5  R$        129,50   R$            647,50  

63 

LOPES, ANITA & GARCIA, 
GUTO. Introdução a 
Programação. Editora: 
Editora Campus. São 
Paulo – SP. 

 UNID  5  R$        118,64   R$            593,20  

64 
MAGUIRE, D. E. Desenho 
Técnico. São Paulo: 
Hemus. 

 UNID  5  R$          41,04   R$            205,20  

65 

MAHAN, B. M.; MYIERS, 
R. J. Química, um curso 
universitário. Edgard 
Blücher, São Paulo. 

 UNID  10  R$          93,61   R$            936,10  

66 

MANKIW, N Gregory - 
Introdução A Economia - 
Princípios de 
Microeconomia e 
Macroeconomia. Editora 
Campus 

 UNID  5  R$        107,31   R$            536,55  

67 
MARCONI, Marina de A. 
Técnicas de Pesquisa. 
SAO PAULO: Atlas. 

 UNID  5  R$          71,67   R$            358,35  

68 

MARTINS, Dileta Silveira, 
ZILBERKNOP, Lúbia 
Scliar. Português 
Instrumental.  Porto 
Alegre: Sagra Luzzato. 

 UNID  5  R$        100,50   R$            502,50  

69 
MEDEIROS, J. B. 
Português Instrumental. 
São Paulo: Atlas. 

 UNID  5  R$          82,26   R$            411,30  

70 
MERIAM, J. L., Kraige, L. 
G., Mecânica - Estática, 
LTC 

 UNID  5  R$        110,92   R$            554,60  

71 

MOLITERNO, Antônio. 
PFEIL, Walter. Caderno de 
projetos de telhados em 
estruturas de madeira. 
São Paulo: Edgard 
Blücher. 

 UNID  5  R$          61,57   R$            307,85  

72 

MONTENEGRO, G. A., 
1978. Desenho 
Arquitectônico. Ed. 
Edgard BlücherLtda, São 
Paulo. 

 UNID  5  R$          46,42   R$            232,10  

73 

NBR 7190:1997 ANEXO A 
(NORMATIVO) -DESENHO 
DE ESTRUTURAS DE 
MADEIRA. 

 UNID  5  R$        409,61   R$         2.048,05  

74 

NEWELL, James. 
Fundamentos da 
moderna engenharia e 
ciência dos materiais. 

 UNID  5  R$        100,84   R$            504,20  
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LTC. 

75 
NICHOLSON, W. Keith. 
Álgebra linear. São Paulo: 
Artmed. 

 UNID  5  R$        108,21   R$            541,05  

76 

NOGAMI, O; PASSOS, C. 
R. M.- Princípios de 
Economia - São Paulo - 
Thomson. 

 UNID  5  R$        100,80   R$            504,00  

77 
P. A. TIPLER, Física, 
Volume 1, Ed. LTC, Rio de 
Janeiro. 

 UNID  5  R$        147,30   R$            736,50  

78 
P. A. TIPLER, Física, 
Volume 2, Ed. LTC, Rio de 
Janeiro. 

 UNID  5  R$        120,74   R$            603,70  

79 
P. A. TIPLER, Física, 
Volume 3, Ed. LTC, Rio de 
Janeiro. 

 UNID  5  R$        120,93   R$            604,65  

80 

PADILHA, Angelo 
Fernando. Materiais de 
engenharia. São Paulo: 
Hemus. 

 UNID  5  R$          60,53   R$            302,65  

81 
POPPER, Karl. A lógica da 
pesquisa científica. São 
Paulo: Cultrix. 

 UNID  5  R$          49,09   R$            245,45  

82 
REIS, Martha. Química 
Integral. SP: FTD. 

 UNID  5  R$          61,50   R$            307,50  

83 

RIBEIRO, Arlindo Silva; 
DIAS, Carlos Tavares. 
Desenho Técnico 
Moderno. LTC. 

 UNID  5  R$        175,52   R$            877,60  

84 

ROMA, W. N. L. 
Fenômenos de 
Transporte para 
Engenharia 

 UNID  10  R$          80,02   R$            800,20  

85 
ROSENBERG, Jerome L. 
Química geral. Bookman. 

 UNID  5  R$          84,42   R$            422,10  

86 
ROSSETI, J. P. - 
Introdução à Economia - 
São Paulo - Atlas. 

 UNID  5  R$        206,06   R$         1.030,30  

87 

ROSSI, Paolo. O 
nascimento da ciência 
moderna na Europa. 
Bauru: EDUSC. 

 UNID  5  R$        108,89   R$            544,45  

88 
RUSSEL, J. B. Química 
geral, Volume 2, Makron 
Books, São Paulo. 

 UNID  5  R$        108,89   R$            544,45  

89 

SANTOS, R. A. (2002). 
Geologia de Engenharia: 
Conceitos, Método e 
Prática. ABGE: São Paulo. 

UNID 5  R$        260,49   R$         1.302,45  

90 

SAVIANI, D. 1999. A Nova 
Lei da Educação-
LDB/Trajetória/Limites 
e Perspectivas. Editora 

 UNID  5  R$          50,09   R$            250,45  
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Autores Associados. 

91 

SCHAMES, I. Dinâmica – 
Mecânica para 
engenharia. Vol. 2 Ed. 
Pearson Brasil. 

 UNID  5  R$        144,27   R$            721,35  

92 
SCHWARTZ, G. 2000. As 
Profissões do Futuro. 
Editora PubliFolha. 

 UNID  5  R$          15,11   R$              75,55  

93 

SEARS e Zemansky Física 
/ H. D. Yong, R. A 
Freedman, Física I, Ed. 
Addison Wesley. 

UNID  5  R$          97,85   R$            489,25  

94 

SEARS e Zemansky Física 
/ H. D. Yong, R. A 
Freedman, Física II, Ed. 
Addison Wesley. 

UNID  10  R$          97,85   R$            978,50  

95 

SEARS e Zemansky Física 
/ H. D. Yong, R. A 
Freedman, Física III, Ed. 
Addison Wesley. 

UNID  5  R$        104,02   R$            520,10  

96 

SHACKELFORD, James F. 
Ciência dos materiais. 
São Paulo: Pearson 
Prentice Hall. 

 UNID  5  R$        171,40   R$            857,00  

97 

SILVA, Eurico de Oliveira; 
ALBIERO, Evandro. 
Desenho técnico 
fundamental. E.P.U. 

 UNID  5  R$          52,50   R$            262,50  

98 

SILVA, R. O. Teoria da 
Administração. Rio de 
Janeiro: Editora 
Guanabara. 

UNID 5  R$        101,56   R$            507,80  

99 

VAN VLAK, Lawrence H. 
Princípios de ciência dos 
materiais. São Paulo: 
Edgard Blücher. 

 UNID  10  R$          71,05   R$            710,50  

100 

VELLOSO, F. C. 
Informática: conceitos 
básicos. Rio de Janeiro: 
Campus. 

 UNID  5  R$        108,64   R$            543,20  

101 

BELL, Gavin. Criando 
Aplicações para Redes 
Sociais. Editora Novatec, 
2010. UNID 10 

 R$          81,26   R$            812,60  

102 

CONVERSE, Tim; Park, 
Joyce. PHP: a bíblia. [PHP 
bible]. Edson 
Furmankiewicz (Trad.). Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2003 UNID 10 

 R$        239,29   R$         2.392,90  

103 

FLANAGAN, David, Java 
script – O Guia Definitivo. 
Porto Alegre, Bookman, 
2012. UNID 10 

 R$        132,60   R$         1.326,00  

104 
LEWIS, Joseph R. CSS 
Avançado, São Paulo 
NovatecEditora , 2010. UNID 10 

 R$          74,88   R$            748,80  
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105 

MACEDO, Marcelo Alvaro, 
Construindo Sites 
Adotando Padrões Web, 
Ciência Moderna, 2004. UNID 10 

 R$          96,14   R$            961,40  

106 

PILGRIM,Mark, HTML5: 
Entendendo e Executando, 
Rio de Janeiro, Alta Books, 
2011. UNID 14 

 R$          44,08   R$            617,12  

107 

S. V. Xavier, Fabrício - 
PHP : Do Básico à 
Orientação de Objetos, 
Editora Ciência Moderna, 
2008. UNID 10 

 R$          43,05   R$            430,50  

108 

SOARES, Walace. PHP 5: 
conceitos, programação e 
integração com banco de 
dados. São Paulo: Érica, 
2008.  UNID 10 

 R$        175,52   R$         1.755,20  

109 
ZANDSTRA, Mat, Objetos 
Php, Padrões e Prática, 
Alta Books, 2008. UNID 10 

 R$          83,56   R$            835,60  

VALOR ESTIMADO R$          65.957,87  
 
05 – DA ESTIMATIVA 
 
5.1 – O Valor total estimado previsto para aquisição dos materiais é de R$ 65.957,87 
(Sessenta e cinco mil, novecentos e cinqüenta e sete reais e oitenta e sete centavos). 
 
06 – PRAZO PARA ENTREGA 
 
6.1 – O prazo de entrega dos materiais deverá ser de até 20 (vinte) dias corridos, contados a 
partir do recebimento do Pedido de Compras enviado pelo Departamento de Compras e 
Suprimentos da Fundação UNIRG. 
 
6.2 – Caso a empresa verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo de entrega 
estabelecido, deverá encaminhar a Fundação UnirG, solicitação de prorrogação de prazo de 
entrega, da qual deverão constar:motivo do não cumprimento do prazo, devidamente 
comprovado, e o novo prazo previsto para entrega.  
 
6.3 - A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pela Contratante na forma da lei e 
de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, informando-se à empresa 
da decisão proferida.  
 
6.4 - Em caso de denegação da prorrogação do prazo de entrega, e caso não cumpra o prazo 
inicial, o fornecedor ficará sujeito às penalidades previstas para atraso na entrega.  
 
07 – LOCAL DA ENTREGA 
 
7.1- Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central, localizado no Centro 
Administrativo da Fundação UNIRG, na Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor 
Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250,  Gurupi/TO. 
 
08 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO 
 
8.1 – O recebimento provisório será efetuado no momento da entrega, ou em até 2 (dois) 
dias úteis desta, compreendendo, dentre outras, as seguintes verificações:  
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a) os livros deverão estar em suas respectivas embalagens originais com identificação do 
material que está sendo entregue, se cabível;  
b) condições da embalagem e/ou do livro;  
c) quantidade entregue;  
d) apresentação do documento fiscal, com identificação do fornecedor e do comprador, 
descrição do livro entregue, quantidade, preço unitário, e valor total.  
 
8.2 – Atendidas as condições indicadas na cláusula acima, será registrado o recebimento 
provisório mediante atestado no verso da Nota Fiscal, ou, em termo próprio.  
 
8.3 - O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento 
similar,não configura o recebimento definitivo do(s) livro(s). 
 
8.4 - O recebimento definitivo deverá ser efetuado em até 05 (cinco) dias úteis, contados da 
data do recebimento provisório. 
 
8.5 - O Material fornecido deverá ser 100% novo. 
 
8.6 -As obras literárias deverão ser fornecidas com edição atualizada, não se 
admitindo, em hipótese alguma, a entrega de edições anteriores.  
 

8.7 – Caso a obra requisitada esteja ESGOTADA, os fornecedores deverão comprovar o 
alegado por escrito, por meio de declaração da editora. 
8.8 - Não será admitida a entrega parcial ou incompleta dos livros, obrigando-se a 
Contratada a atender as quantidades previstas nesse Termo de Referência.  
 
8.9 - Os materiais deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e 
normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, 
INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 
39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
 
8.10 - O prazo de garantia não deverá ser inferior a 06 (seis) meses, em casode erro gráfico 
e/ou falta de página, folha em branco, e quaisquer outros defeitos, a contar do recebimento 
definitivo. 
 
8.11 – Constatados quaisquer defeitos, ficará a cargo da Contratada, todas as despesas com 
envio do(s) livro(s), bem como a substituição do(s) mesmo(s). 
 
9. DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO 
 
9.1 - A fiscalização, o acompanhamento e a orientação relativos ao fornecimento ficarão a 
cargo de servidor ou comissão de servidores, pertencente(s) ao quadro da Fundação 
UnirG,designado(s) para esse fim.  

Gurupi-TO, 08 de Agosto de 2014. 
 
 

(original assinado por) 
GESTOR IMEDIATO: 
Jean Carlo Ribeiro 

Pró-Reitor de Graduação e Extensão 
Centro Universitário UnirG 

 
 

(original assinado por) 
ORDENADOR DE DESPESAS: 

Antônio Sávio B. do Nascimento 
Presidente da Fundação UnirG 
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TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2014 
 

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ______/2014 
 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA 
CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIRG E 
__________________________________.  

 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO UNIRG, fundação pública com personalidade jurídica de 

direito público, entidade da administração descentralizada do 
município de Gurupi, inscrita no CNPJ sob nº 01.210.830/0001-06, 
com sede na Avenida Pará, nº 2.432, quadra 20, lote 01, Setor Waldir 
Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO, neste ato representado por seu 
Presidente ANTÔNIO SÁVIO BARBALHO DO NASCIMENTO, 
brasileiro, solteiro, advogado, RG 616.172 SSP/DF e inscrito no CPF 
sob nº 244.010.481-72 e, residente e domiciliado nesta Cidade.  

 
CONTRATADA: _______________________________________, nacionalidade, estado civil, 

profissão, portador de RG nº __________ e inscrito no CPF sob o nº 
________________, residente e domiciliado no endereço 
_________________________, resolvem celebrar o presente Contrato, que 
se regerá pelas cláusulas e condições que seguem: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
  
1.1 - O presente Contrato decorre de homologação da Tomada de Preços nº 003/2014, na  

forma da  Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, Lei Complementar nº 123/2006 e ato 
de ratificação do Senhor Presidente da Fundação UNIRG, conforme Termo de 
Homologação data de _____/_____/2014, tudo constante no Processos 
Administrativos nº 2014.02.001251 e 2014.02.001342, do qual passa a fazer parte 
integrante este Instrumento. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

 
2.1 O objeto do presente Contrato é a aquisição de livros para os cursos do Centro 
Universitário UNIRG. 
 
2.1.1 A Contratada é vencedora quanto aos itens: (relacionar os itens) 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
3.1 O preço ajustado para a execução do objeto contratual é de R$ ________ (______________) 
a ser pago em 04 (quatro) parcelas iguais, sucessivas e mensais no valor da respectiva 
proposta. A obrigação de pagar se dará com intervalo de 30 (trinta) dias entre cada uma das 
parcelas, contados a partir da apresentação da respectiva Nota Fiscal. Os pagamentos serão 
efetuados mediante a apresentação de Nota Fiscal, que será conferida e atestada por 
responsável da Fundação UNIRG. 
 
3.2 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, que poderá ser compensada com pagamentos pendentes, sem que  isso gere 
direito a acréscimos de qualquer natureza. 
 
3.3 Se o valor atribuído for insuficiente para a conclusão do avençado, a CONTRATANTE 
poderá autorizar o prosseguimento deste mediante aditamento ao Contrato, sob prévia 
justificativa dessa circunstância. 



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Centro Administrativo da Fundação UNIRG 

Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor Engenheiro Waldir Lins II, 
CEP: 77.423-250, Gurupi/TO      Fone/Fax: (063) 3612-7505/7693 

cpl@unirg.edu.br 

 
 

 23 

3.4 Fica expressamente estabelecido que o preço contratado inclui os custos diretos e 
indiretos para a completa execução do serviço. 
 
3.5 Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis, salvo caso de prorrogação, onde o 
mesmo poderá ser reajustado, mediante aplicação do índice do IGPM/FGV, sem prejuízo do 
disposto no § 1º, do art. 65, da Lei n.º 8.666/93 e observando-se demais disposições legais. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DOS TRIBUTOS 
 
4.1 É da inteira responsabilidade do CONTRATADO os ônus tributários e/ou encargos 
sociais decorrentes deste Contrato. 
 
4.2 A CONTRATANTE, enquanto fonte retentora descontará dos pagamentos a efetuar, os 
tributos a que esteja obrigada pela Legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas 
retidas, nos prazos legais. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
5.1 A despesa decorrente da aquisição, objeto desta licitação, correrá à conta dos recursos 
específicos consignados no Orçamento da Fundação UNIRG – Dotações Orçamentárias ns.º 
0004.0401.12.364.1241.2105 (Manutenção do Curso de Engenharia Civil) e 
0004.0401.12.364.1241.2097 (Manutenção do Curso de Ciência da Computação) e 
elemento de Despesa nº 4.4.90.52-0500.00.000 (Equipamentos e material permanente). 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 
 

6.1 A vigência do presente instrumento tem início na data de sua assinatura e término em 
31/12/2014. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 

7.1 – Fornecer os livros no prazo de 20 (vinte) dias corridos, contados após o 
envio/recebimento da requisição de compras, de acordo com as exigências e especificações 
constantes deste edital e seus anexos, atendendo, também, a toda a legislação inerente ao 
setor de livros no Brasil. 
   
7.2 – Entregar o objeto rigorosamente de acordo com as especificações constantes no Anexo 
I do Edital da Tomada de Preços na sua proposta, obedecidos aos critérios e padrões de 
qualidade predeterminados; 
 
7.3 – Proceder à entrega dos materiais, de acordo coma a cláusula terceira. 
 
7.4 – Reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas no todo ou em parte, o 
objeto em que se encontrarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, 
transporte, instalação ou de materiais empregados, mesmo após ter sido recebido 
definitivamente o objeto do contrato. 
 
7.5 - A obra a ser entregue deverá estar finalizada e concluída, com todos os textos em sua 
forma e paginação final, sem páginas faltantes, rasuras, em sua versão completa. Em caso 
de nova edição (revisão ou ampliação ou reimpressão) a obra deverá manter o mesmo 
padrão de qualidade física; ou seja, apresentar as mesmas especificações técnicas dos 
exemplares à venda no mercado. 
 
7.6- A obra a ser adquirida deverá conter ficha catalográfica, com número de inscrição no 
ISBN. 
 
7.7- Os materiais devem apresentar-se na forma impressa em língua portuguesa com 
atualização ortográfica, de acordo com o Decreto nº 6583 de 29/09/2008. 
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7.8- O Material fornecido deverá ser 100% novo. 
 
7.9- As obras literárias deverão ser fornecidas na edição mais atualizada em circulação 
no mercado, na data de sua entrega, não se admitindo, em hipótese alguma, a entrega 
de edições anteriores. 
 
7.10 – Caso a obra requisitada esteja ESGOTADA ou ainda no prelo, as fornecedoras 
deverão comprovar o alegado por escrito, através de declaração da editora. 
 
7.11- Não será admitida a entrega parcial ou incompleta dos livros, obrigando-se a 
Contratada a atender as quantidades previstas nesse Termo de Referência e o respectivo 
Pedido de Compras.  
 
7.12- Os materiais deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e 
normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, 
INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 
39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), e demais legislações 
atinentes ao setor de livros. 
 
7.13- O prazo de garantia não deverá ser inferior a 06 (seis) meses, em caso de erro 
gráfico e/ou falta de página ou folha em branco, a contar do recebimento definitivo. 
 
7.14- Permitir que a CONTRATANTE fiscalize o fornecimento dos materiais. 
 
7.15- Emitir Nota Fiscal referente aos materiais, para fins de atestação e liquidação pela 
CONTRATANTE. 
 
7.16 – A CONTRATADA obriga-se a manter as condições iniciais de habilitação durante toda 
a vigência do contrato, sob pena de rescisão. 
 
7.17- É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, o fornecimento dos materiais 
que for adjudicado em consequência deste contrato. 
 
7.18 - Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e quaisquer dano que venha causar a 
CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência do fornecimento, não 
sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros 
cessantes 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
8.1- Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estipuladas neste Contrato.  
 
8.2- Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos bens objeto do 
contrato, com vistas ao seu perfeito cumprimento, sob os aspectos quantitativos e 
qualitativos, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam 
medidas corretivas; 
 
8.3- Atestar a execução do objeto do Contrato por meio do responsável designado; 
 
8.4- Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações contratuais. 
 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 

9.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a CONTRATANTE poderá sujeitar a 
CONTRATADA às penalidades seguintes: 

I. Pelo atraso injustificado multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor 
adjudicado; 
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II. Pela inexecução total ou parcial das condições deste Instrumento, a 
Administração poderá garantida a ampla defesa, aplicar as seguintes sanções: 

a. Advertência; 
b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, a juízo 

da Administração; 
c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento 

de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 
(dois) anos; 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

 
9.2 A aplicação das multas e penalidades dependerá de Processo Administrativo com ampla 
defesa, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa. 
 
9.3 As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais 
cabíveis ou de processo administrativo. 
 
9.4 Após encerramento do Processo Administrativo, a CONTRATADA será notificada, por 
escrito para recolhimento da multa aplicada, o que deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias 
úteis dessa notificação.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 
10.1 Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou 
bilateralmente, mas sempre atendida a conveniência Administrativa. Isso sempre com prévio 
aviso de, pelo menos, 30 (trinta) dias. 
 
10.2 A critério da CONTRATANTE, caberá a rescisão do Contrato, além dos motivos 
especificados no art. 78 da Lei n. 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, no caso de insolvência civil ou ainda caso este: 

I – descumpra quaisquer de suas obrigações contratuais; 
II – transfira a terceiros, ainda que em parte, a execução do contrato, sem prévia 
autorização da CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

 
11.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, elegem as partes, o 
Foro da cidade de Gurupi/TO, com renúncia expressa a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
 
11.2 Por estarem justos e contratados firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito de direito, na presença das testemunhas abaixo 
nomeadas, reconhecendo o CONTRATADO os direitos da Administração, previstos no artigo 
58, da Lei nº. 8.666/93. 

 
Gurupi/TO, ___ de ____________ de 2014. 

 
 

FUNDAÇÃO UNIRG 
Antônio Sávio Barbalho do nascimento 

CONTRATANTE 
 

 
EMPRESA 

Representante legal 
CONTRATADO 

Testemunhas: 
 
1__________________________________________________________CPF________________________ 
 
2__________________________________________________________CPF________________________ 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014 

 
ANEXO III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELOS LICITANTES, NO ENVELOPE 
“A”, SOB PENA DE INABILITAÇÃO. 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR 
 
 
Declaro, sob as penas da lei e para o específico fim de participar da Tomada de Preços nº 
003/2014 da Fundação UNIRG, que: 
 

a) não me encontro suspenso temporariamente de participar de licitações ou de 
contratar com o Poder Público; 

b) não estou impedido de transacionar com a administração pública municipal ou 
qualquer das entidades da administração pública; 

c) não me encontro, a qualquer título, sujeito a declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com o Poder Público; 

d) não me encontro, nos termos da legislação em vigor e/ou da  Tomada de Preços nº 
003/2014, sujeita a qualquer fato ou circunstância que possa impedir a sua regular 
habilitação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento 
possa decorrer. 

 
Assim sendo, para os fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, 
firmo a presente. 
 
 
(nome do Município e Estado), ____ de ____________ de 2014. 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
(Nome da empresa e assinatura do representante legal) 
 
 
 
Obs.: A Declaração de Inexistência de Impedimento Legal para Licitar é meramente 
exemplificativa e deverá ser apresentada no papel timbrado ou carimbo padronizado 
da empresa, não sendo necessária a transcrição do cabeçalho da Fundação UNIRG. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº003/2014 
 

ANEXO IV 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII  
DO ART. 7º DA CF 

 
 
 

_________________________________________ (razão social da Empresa), inscrita no CNPJ sob 
nº. ____________, com sede no endereço ________________________________ declara que 
cumpre o disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal que trata da 
proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer 
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 
anos. 
 
Assim sendo, para os fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, 
firmo a presente. 
 
 

(nome do Município e Estado), ____ de ____________ de 2014. 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
(Nome da empresa e assinatura do representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: A Declaração de Menor deverá ser apresentada no papel timbrado ou carimbo 
padronizado da empresa, não sendo necessária a transcrição do cabeçalho da 
Fundação UNIRG, sob pena de inabilitação. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014 

 
ANEXO V: MODELO - PROPOSTA DE PREÇOS 

 

À Fundação UNIRG  
 
Proposta que faz _______________________________, inscrito no CPF nº 
_________________________ e RG nº __________________, residente e domiciliado 
____________________________________, em conformidade com a TOMADA DE PREÇOS Nº. 
003/2014. 
 

Portanto, oferecemos a esse Órgão o preço a seguir indicado, para a venda dos 
produtos descritos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA: 

 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. VALOR 

UNITÁRIO  
VALOR 
TOTAL 

1.  
(especificar os livros) 

 (valor em 
algarismo e 
por extenso) 

(valor em 
algarismo e 
por extenso)  

VALOR DA PROPOSTA R$  
 
Dados da Pessoa Jurídica/Física: 
Razão Social/Nome: _____________________________________________________________; 
CNPJ/CPF nº:___________________________________________________________________; 
Incrição Estadual e/ou Municipal ________________________________________________; 
Endereço: _______________________________________________________________________; 
Fone: ______________________________________ Fax (se houver): ____________________; 
CEP: _________________________ Cidade: ________________________ Estado:__________; 
 
Dados do responsável para assinatura do contrato: 
Nome: __________________________________________________________________________; 
RG nº: ___________________________________CPF nº: ________________________________ 
Naturalidade_____________________________ Estado Civil:____________________________ 
Cargo/Função ocupada: _________________________________________________________; 
Fone: ____________________________________________________________________________ 
 
Prazo de validade da proposta: ___________________ (não inferior a 60 dias), contado da 
data da entrega de seu respectivo envelope. 
 
Cidade/UF, ____ de ______________ de _______. 
 
_________________________________________ 
(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa) 
 
 
OBS.: O Modelo de Proposta de Preços é meramente exemplificativo e deverá ser 
apresentado no papel timbrado ou carimbo padronizado da empresa, não sendo 
necessária a transcrição do cabeçalho da Fundação UNIRG. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014 

 
ANEXO VI: MODELO – ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
 
 

À Fundação UNIRG. 
Comissão Permanente de Licitação. 
Gurupi-TO. 
 
 
 
 
 
 

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa 
.........................................................................................., estabelecida 
............................................................................, n.º ...................., bairro 
............................................, cidade....................................................................., 
estado............................................, CNPJ n.º ............................................................., é/foi 
nosso fornecedor de (descrever os produtos), cumprindo sempre e pontualmente com as 
obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados ou produtos entregues, pelo que 
declaramos estar apta a cumprir com o objeto licitado, nada tendo que a desabone. 
 

Por ser verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
 

(nome do Município e Estado), ____ de ____________ de 2014. 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
nome completo, cargo, telefone, RG e CPF 

 
 
 
 
 
 
 

OBS.: Este modelo serve apenas como referência, não sendo obrigatória a 
apresentação de atestado de capacidade técnica idêntico, desde que o mesmo 
possua todas as informações constantes deste modelo, devendo ser apresentada em 
papel timbrado da Empresa que atesta, não sendo necessária a transcrição do 
cabeçalho da Fundação UNIRG. 

 
 


