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FAEPU 

Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia. 
DICOL – Divisão de Compras e Licitações 

Rua Pedro Quirino da Silva, nº 1.154, Bairro Umuarama, Uberlândia – MG - CEP: 38405-323 

CNPJ 25.763.673/0001-24 / Inscrição Estadual 702.513.803.0087 

Telefone: (34) 3218-2530 / 3218-2531 

 
Uberlândia, 05 de janeiro de 2018. 

 

COTAÇÃO DE PREÇO Nº 005/2018 
 

LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONTAINERS REFRIGERADOS PARA ARMAZENAMENTO 

DE ALIMENTOS PERECÍVEIS. 

 

1. DO OBJETO: 

 
1.1. A Divisão de Compras e Licitações da FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ESTUDO E 

PESQUISA DE UBERLÂNDIA (FAEPU), com sede e administração na Rua Pedro Quirino 

da Silva, nº 1.154, Bairro Umuarama, CEP: 38.405-323, em Uberlândia, Estado de Minas 

Gerais, comunica que se encontra aberta a Cotação de Preço nº 005/2018, referente a 

LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONTAINERS REFRIGERADOS PARA 

ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS DURANTE A REFORMA 

DAS CÂMARAS FRIAS DA GENUD, SENDO 01 DELES COM MEDIDAS DE 2,44M 

x 6M x 2,5M (C x L x A) COM FUNCIONAMENTO EM FAIXA DE TEMPERATURA 

PARA CONGELAMENTO DE -25ºC A -20ºC, E OUTRO COM MEDIDAS DE 2,44M 

X 5M X 2,5M (C x L x A) COM FUNCIONAMENTO EM FAIXA DE 
TEMPERATURA PARA REFRIGERAÇÃO DE -1ºC A +10ºC, e convida V.S.ª a 

apresentar proposta observando as disposições constantes nesta Cotação de Preços.  

 

1.2. O PERÍODO DE LOCAÇÃO DEVERÁ SER DE APROXIMADAMENTE 03 (TRÊS) 

MESES. 

 

1.3. OS CONTAINERS DEVERÃO SER POSICIONADOS NO PÁTIO DO GENUD (GESTÃO 

DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA), COM ENTRADA PELA RUA REPÚBLICA DO 

PIRATINI, S/Nº, BAIRRO UMUARAMA, EM UBERLÂNDIA-MG, TELEFONE (34) 

3218-2295 – CONTATO: SRª EDNAIR – (34) 99105-8323 ou Sr. JEOVÁ (34) 99901-2855. 

(Ponto de referência: em frente a Farmácia Nossa Senhora da Guia, nº 1406). TODAS AS 

DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, POSICIONAMENTO NO LOCAL 

INDICADO, E OUTRAS SE HOUVER, TANTO DE VINDA NO INÍCIO DA LOCAÇÃO, 

QUANTO DE VOLTA, NO FINAL DA LOCAÇÃO, DEVERÃO CORRER POR CONTA E 

RISCO DA EMPRESA VENCEDORA.  

 

1.4. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ CONCEDER ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA 

MANUSEIO DO EQUIPAMENTO.  

 

1.5. Comunicamos aos interessados em participar da presente cotação, que a mesma se encontra 

disponível nos sites: www.hc.ufu.br e www.faepu.org.br, encontra-se também publicada 

no Jornal Informativo 10, ou retirar cópia na Divisão de Compras e Licitações da 

http://www.hc.ufu.br/
http://www.faepu.org.br/
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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.  

 

2. DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO: 

 

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

1º. Documentação  

2º. Preço 

2.2. Para desempate, serão considerados os seguintes critérios: 

2.2.1. A empresa mais antiga no ramo, comprovada a antiguidade pelo respectivo cartão do CNPJ; 

2.2.2. A empresa com maior tradição de prestação de serviços para a FAEPU. 

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

DOCUMENTAÇÃO. 

3.1. Prazo e horário para entrega da proposta e documentação/habilitação técnica: Até o dia 

10/01/2018 às 17h.  

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

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

      - Cotação de Preço nº 005/2018 e Documentação 

3.3. Local para entrega do envelope: Rua Pedro Quirino da Silva, nº 1.154, Bairro Umuarama, 

em Uberlândia - MG, aos cuidados de Neiva Maria de Oliveira Silva, Gerência da Divisão de 

Compras e Licitações da FAEPU. 

3.3.1. As empresas proponentes entregarão os envelopes na Divisão de Compras 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 

ao vencedor através de comunicado à empresa via e-mail.  

3.4. 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 o processo de 

credenciamento, 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. 

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

 
3.6. 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 

mailto:dicolfaepu@gmail.com
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assinada pelo seu Representante Legal, com firma devidamente reconhecida, contendo os 

seguintes dados: 

 

a) Condições de pagamento; 

b) Prazo de entrega/término dos serviços;  

c) Validade da proposta; 

d) O preço expresso em Real, tanto em algarismos como por extenso, prevalecendo este valor 

sobre aquele em caso de divergência; 

 

 

4. DA DOCUMENTAÇÃO: 

 

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

apresentar os seguintes documentos:  
 

a) Dados cadastrais da empresa proponente, contendo: Razão social, endereço, CNPJ e Inscrição 

Estadual para cadastro novo ou atualização de cadastro; 

 

b) Dados Bancários, contendo: Nome e número do Banco, Agência e Conta Corrente para efeito 

de pagamento; 

 

c) Cópia do Contrato Social e última alteração; 

 

d) Documento que comprove a regularidade da empresa perante a Receita Federal, Dívida Ativa 

da União, Previdência Social e FGTS (CND’s); 

 

e) 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); 

 

f) Alvará de funcionamento da empresa emitido pela Prefeitura Municipal, em vigor; 

 

g) Ficha Técnica (descrição completa / detalhada) dos 02 (dois) Equipamentos ofertados. 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

5.1. A participação no presente procedimento implica na aceitação integral e irretratável de todas 

as condições exigidas nesta cotação e dos documentos que dela fazem parte, bem como na 

observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor.  

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

resultantes desta Cotação de Preços. 

5.3. 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. 

 

5.4. Durante o período de locação, a empresa deverá manter as mesmas condições de preço e 

documentação. 

5.5. Todos os casos omissos referentes a esta Cotação de Preços serão resolvidos pela FAEPU, a 

seu critério. 
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5.6. 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. 

 

Neiva Maria de Oliveira Silva 

Divisão de Compras e Licitações 


