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FAEPU 

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ESTUDO E PESQUISA DE UBERLÂNDIA. 

DICOL – Divisão de Compras e Licitações 

Avenida cento e sete, nº 653, Campos Eliseos, Capinópolis (MG) – 38360-000 

CNPJ 25.763.673/0009-81 / Inscrição Estadual ISENTO 

Telefone: (34) 3218-2530 / 2531  

 

 

Uberlândia, 05 de dezembro de 2018. 

 

COTAÇÃO DE PREÇO Nº 2718/2018 

 

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS.  

 

1. DO OBJETO: 

 

1.1. A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ESTUDO E PESQUISA DE UBERLÂNDIA 

(FAEPU), Instituição de direito privado, localizada na Avenida cento e sete, nº 653, Campos 

Elíseos, CEP: 38.360-000, em Capinópolis, Estado de Minas Gerais, comunica que se 

encontra aberto a COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 2718/2018, referente à 

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS 

REFERENTE À DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA-

D’ÁGUA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS;  
 

1.2. No preço previsto estará incluso fornecimento de mão-de-obra, materiais inseticidas e 

raticidas (produtos químicos), produtos específicos para limpeza da caixa d’água, 

equipamentos específicos para execução dos serviços, equipamentos de proteção individual 

(EPI’s), vale transporte e alimentação para o funcionário da CONTRATADA que estiver 

prestando o serviço nas dependências da CONTRATANTE.  

 

1.3. Observadas as disposições constantes nesta Cotação de Preços, e convida V.S.ª a apresentar 

proposta.  

 

1.4. Comunicamos às empresas interessadas em participar desta cotação de preços que a mesma se 

encontra disponível no Site do Hospital de Clínicas de Uberlândia, no endereço: 

www.hc.ufu.br, ou retirar cópia na Divisão de Compras e Licitações da FAEPU, na Rua 

Pedro Quirino da Silva, nº 1.154, Bairro Umuarama, em Uberlândia (MG), ou ainda 

solicitá-la através do endereço eletrônico: dicolfaepu@gmail.com / dicol@hc.ufu.br.  

 

1.5. Para as empresas interessadas em enviar propostas, e que estão localizadas fora do município de 

Uberlândia, favor incluir no valor a ser ofertado todas as despesas que considerarem 

necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, tais como: despesas de viagem, 

hospedagem, refeições, táxi, aluguéis, combustíveis, etc.  

http://www.hc.ufu.br/
mailto:dicolfaepu@gmail.com
mailto:dicol@hc.ufu.br
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2. DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO: 

 
2.1. A seleção da empresa vencedora será pelos seguintes critérios: 

 

1º. Documentação; 

 

2º. Habilitação Técnica; 

 

3º. Preço; 

 
2.2. A análise dos critérios acima será da seguinte forma: Documentação em primeiro lugar, 

Habilitação Técnica em segundo lugar; Em terceiro lugar será analisado o preço. 

  

2.3. Em caso de duas empresas classificadas no primeiro e segundo critério apresentarem o 

mesmo preço, será considerado para desempate, a qualidade e capacidade de atendimento da 

eventual demanda que possa ocorrer. 

 

2.4. A FAEPU elegerá somente 01 (um) fornecedor, seguindo os critérios acima (item 2.1, 2.2 e 

2.3), visando o modo mais econômico para a FAEPU.  

 

 

3.  DA DATA, HORÁRIO, LOCAL E CONDIÇÕES P/ ENTREGA DA PROPOSTA, 

DOCUMENTAÇÃO, HABILITAÇÃO TÉCNICA: 

3.1. Prazo e horário para entrega da Proposta, Documentação, Habilitação Técnica: Até o dia 

11/12/2018 às 17h00min.  

3.2. Os interessados deverão entregar até a data e horário indicados neste instrumento (item 3.1) 

01 (um) envelope fechado, em cuja parte externa deverá constar os seguintes dizeres: 

- Cotação de Preços nº 2718/2018, contendo: Proposta, Documentação, Habilitação 

Técnica. 
 

3.3. Local para entrega do envelope: Somente serão aceitas propostas originais, assinadas, 

enviadas pelo correio ou entregues pessoalmente na Divisão de Compras da FAEPU, Rua 

Pedro Quirino da Silva, nº 1.154, Bairro Umuarama, em Uberlândia-MG, CEP. 38405-323, 

aos cuidados de Kamilla Juliana Silva.  

3.4. As empresas proponentes entregarão os envelopes na Divisão de Compras da FAEPU, para 

análise e não participarão da abertura dos envelopes, nem da análise de documentos, sendo 

de inteira responsabilidade da Divisão de Compras, pois, sendo a FAEPU uma instituição de 

direito privado está desobrigada da abertura na presença dos proponentes. O resultado será 

divulgado à(s) empresa(s) vencedora(s), através de comunicado via e-mail. 
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3.5. Encerrado o prazo para entrega do envelope, qualquer outro documento somente poderá ser 

apresentado, complementado ou substituído pelas empresas participantes, mediante expressa 

autorização da FAEPU. A FAEPU, por sua vez, visando agilizar e viabilizar todo o processo 

e com intuito de preservar o interesse da população usuária do Sistema Único de Saúde 

(SUS), poderá, se necessário e a seu critério, solicitar das empresas participantes, 

apresentação de novos documentos, substituição, complementação ou esclarecimento de 

documentos apresentados. 

3.6. Todos os horários indicados na presente cotação referem-se ao horário de Brasília – DF. 

 

3.7. A proposta deverá ser elaborada por computador, impressa em papel timbrado da empresa 

proponente e com o carimbo do CNPJ, apresentada em original, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas; suas folhas deverão estar numeradas sequencialmente, rubricadas, e a última 

assinada pelo seu Representante Legal, contendo os seguintes dados: 

 

a) O preço unitário/total, expresso em Real, tanto em algarismos como por extenso, 

prevalecendo este valor sobre aquele em caso de divergência; 

b) Condições de pagamento; 

c) Faturamento mínimo se houver; 

d) Validade mínima do produto; 

e) Prazo de entrega dos resultados; 

f) Validade da proposta; 

g) Marca do produto. 

 

3.8. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor correspondente aos serviços 

prestados, em conformidade com os preços apresentados na Proposta. 

 
3.9. Propostas apresentadas em desacordo com o solicitado nesta Cotação de Preços serão 

automaticamente desclassificadas.  

 

4. DA DOCUMENTAÇÃO:  

 

4.1. Para fins de participação desta cotação de preços, a empresa interessada deverá 

apresentar, juntamente com a proposta de preços, os seguintes documentos:  

 
4.1.1. Dados cadastrais da empresa proponente, contendo: Razão social, endereço, CNPJ e 

Inscrição Estadual para cadastro;  

 

4.1.2. Dados Bancários, contendo: Nome e número do Banco, Agência e Conta Corrente para 

efeito de pagamento, de titularidade da empresa proponente;  

 

4.1.3. Cópia do Contrato Social e última alteração se existir; 
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4.1.4. Documento que comprove a regularidade fiscal da empresa perante os órgãos: Federal, 

Estadual, Municipal, órgãos de classe e demais instâncias pertinentes;  

 

4.1.5. Cartão CNPJ (Correspondente ao apresentado na Cotação de Preços. Outro CNPJ diferente 

do mencionado na Cotação não será aceito ainda que de matrizes ou filiais);  

 

4.1.6. Cópia de Licenciamento Ambiental, atualizado; 

4.1.7. Cópia do Alvará Sanitário atualizado, de acordo com a legislação; 

 

4.1.8. Cópia do Alvará de funcionamento da empresa emitido pela Prefeitura Municipal, 

atualizado;  

 

4.1.9. Cópia da ficha técnica e toda documentação da composição química dos produtos a serem 

utilizados. Utilizar somente produtos com registro nos órgãos sanitários competentes (MS 

ANVISA), registro no Diário Oficial; 
 

4.1.10. Declaração que tomou conhecimento de todos os itens da presente Cotação; 

 

4.1.11. Indicação por escrito de um responsável, contendo nome, profissão, estado civil, CPF, 

Carteira de Identidade, domicílio, cargo na empresa e Procuração atualizada, se for o caso 

(cópia autenticada), para fins de assinatura no contrato;  

 

4.1.12. Indicação por escrito de um responsável, contendo nome, CPF, Carteira de Identidade, 

para fins de assinatura como testemunha no contrato; 
 

 

5. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA:  

 

5.1. Para habilitação técnica, apresentar juntamente com a proposta, os seguintes 

documentos:  

 

5.1.1. Apresentar 03 (três) Atestados de Capacidade Técnica expedidos por pessoa jurídica, com 

data atual, que demonstra ter a empresa proponente capacidade para executar o objeto da 

presente cotação, por período não inferior a 12 (doze) meses;  

5.2. Os documentos solicitados nos itens 4 e 5 acima deverão ser apresentados numerados por 

ordem de item, conforme especificado nesta cotação. 

 

6. DA CONTRATAÇÃO:  

 

6.1. Será firmado com a(s) empresa(s) vencedora(s), CONTRATO PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS REFERENTE À DESINSETIZAÇÃO, 
DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA-D’ÁGUA, que vigorará pelo período de 12 

(doze) meses, cuja minuta faz parte desta cotação de preços e da qual as partes declaram ter 

ciência da forma e conteúdo. 
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7. DO ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL:  

 

7.1. Por parte da FAEPU, será designado 01 (um) Gestor Técnico, para acompanhamento e 

fiscalização do Contrato que será firmado entre as partes, referente a questões técnicas e 01 

(um) Gestor Administrativo para aspectos contratuais, para tratar de assuntos ou 

documentos relativos ao contrato.  

 

8. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:  
 

8.1. Os preços apresentados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. Após 12 

(doze) meses, os preços poderão ser revistos, mediante acordo entre as partes, tendo como 

base o índice IGP-M/FGV do período, ou outro índice publicado pelo Governo Federal em 

caso de extinção deste.  

 

9. DO PAGAMENTO:  

 

9.1. A Nota Fiscal terá que ser emitida, obrigatoriamente, com o número de inscrição no CNPJ 

apresentado na proposta, não se admitindo Notas Fiscais emitidas com outro CNPJ, mesmo 

aqueles de filiais ou matrizes.  

9.2. O pagamento será efetuado por meio de emissão de Ordem Bancária emitida pela FAEPU, 

ao Banco de titularidade da empresa contratada. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

10.1. As dúvidas que porventura surgirem na interpretação da presente cotação de preços, deverão 

ser encaminhadas pelas empresas interessadas, à Divisão de Compras da FAEPU, pelo e-

mail: dicolfaepu@gmail.com. 

10.1.1. As respostas a eventuais dúvidas suscitadas pelas empresas interessadas serão 

respondidas via e-mail, pela Divisão de Compras da FAEPU, à empresa solicitante, no 

prazo de até 03 (três) dias após recebimento do e-mail; 

10.2. A participação na presente cotação de preços implica na aceitação integral e irretratável de 

todas as condições exigidas na mesma e dos documentos que dela fazem parte, bem como na 

observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor.  

10.3. A presente Cotação de Preços poderá ser revogada em qualquer uma de suas fases, por 

motivos de oportunidade e conveniência administrativa, devidamente justificados, sem que 

caiba aos respectivos participantes direito a reclamação ou indenização de qualquer natureza. 

10.4. A empresa vencedora não poderá transferir para terceiros os direitos e as obrigações 

resultantes desta Cotação de Preços. 

 

10.5. Durante a vigência do Contrato que será firmado entre as partes, a empresa vencedora deverá 

manter as mesmas condições de documentação e qualificação técnica, da época da cotação.    

mailto:dicolfaepu@gmail.com
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10.6. Todos os casos omissos referentes a esta Cotação de Preços serão resolvidos pela FAEPU, a 

seu critério. 

11. DO FORO:  

11.1. O foro para resolver quaisquer dúvidas que porventura existirem será o da Comarca de 

Uberlândia (MG), com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

 


