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Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil 
UNISOL BRASIL 

 
PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2012 

 
1 -  DA CONVOCAÇÃO 
 
A Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil – UNISOL 
BRASIL, com sede na Travessa Monteiro Lobato, nº 95 – 1º andar, em São Bernardo do 
Campo, Estado de São Paulo, CEP nº 09721-140, em atendimento aos convênios 
celebrados com a SENAES – Secretaria Nacional da Economia Solidária do Ministério do 
Trabalho e Emprego-MTE, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, com a 
Caixa Econômica Federal – CEF, com o SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micros 
e Pequenas Empresas, além de contratos e convênios celebrados com outras entidades 
parceiras, nacionais e internacionais, públicas ou privadas, por intermédio do Pregoeiro e 
da Comissão de Licitação, designados pelo seu Presidente Sr. Arildo da Mota Lopes, 
torna público que promoverá licitação, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL e tipo 
MENOR PERCENTUAL DE TAXA DE SERVIÇO (DU), regida por este edital, seus 
anexos e em observância às Leis Federais nº 8666 de 21 de junho de 1.993 e nº 10.520 
de 17 de julho de 2.002, com todas as suas posteriores alterações, e da Portaria 
Interministerial nº 127 de 29 de maio de 2.008, em sessão pública a se instalar às 10:00 
horas do dia 07 de novembro de 2012, na sala de reuniões da UNISOL BRASIL, situada 
no endereço acima, onde serão recebidos os envelopes contendo a Proposta e 
Documentação. 

 
 

2 -  DO OBJETO 
 
2.1. A finalidade da presente licitação é a contratação de empresa especializada 

na prestação de serviços de reserva, emissão, marcação e remarcação de 
bilhetes de passagens aéreas, nacionais e internacionais, para os 
colaboradores da UNISOL BRASIL, conforme especificações e quantidades 
no Anexo I. 

 
2.2. A verba destinada para execução do objeto da licitação, considerando o 

intervalo de 24 (vinte e quatro) meses será de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais). 

2.2.1. Esse valor poderá ser revisto, nos casos de alteração na política 
econômica e/ou de revisão no orçamento da UNISOL BRASIL; 

2.2.2. A estimativa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) constitui-se em 
mera previsão dimensionada, não estando a UNISOL BRASIL obrigada 
a realizá-la em sua totalidade, bem como não caberá à licitante 
vencedora qualquer direito a título de reparação pela não utilização da 
totalidade dos recursos disponíveis. 
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3 -  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

3.1. Poderão participar deste procedimento licitatório as empresas legalmente 
constituídas no país, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto do 
presente certame, observadas as condições inerentes à habilitação. 

3.1.1. Para se manifestar nas fases do procedimento licitatório, as 
participantes poderão nomear um representante legalmente constituído, 
o qual deverá credenciar-se na forma prevista no item 5 deste edital.  

3.1.2. Cada empresa credenciará apenas um representante que será o único 
admitido a intervir no procedimento licitatório e a responder, por todos os 
atos e efeitos previstos neste edital, em nome da representada. 

3.1.3. O representante da empresa deverá identificar-se com a apresentação 
do documento de identidade. 

 
3.2. Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando 

mais de uma licitante. 
 
3.3. O não credenciamento de representante na forma prevista no item 5,  

impedirá qualquer pessoa presente de se manifestar e responder pela licitante 
interessada, sem prejuízo do direito de oferecimento dos documentos de 
habilitação e proposta. 

 
3.4. Fica assegurado às licitantes, a qualquer tempo, mediante a regular e 

tempestiva juntada dos documentos previstos no item 5 deste edital, a 
indicação ou substituição do seu representante junto ao processo. 

 
 

4 -  DA APRESENTAÇÃO DO CREDENCIAMENTO, DA PROPOSTA E DA 
DOCUMENTAÇÃO 

 
4.1. No dia, local e horário estabelecidos neste edital, as licitantes interessadas 

entregarão o credenciamento, as propostas e os documentos ao Pregoeiro 
em dois envelopes fechados contendo cada um, além da razão social e 
CNPJ da licitante, a designação de seu conteúdo conforme adiante 
especificado. 

 
4.1.1.  ENVELOPE “A” PROPOSTA E CREDENCIAMENTO 

RAZÃO SOCIAL:_____________________________. 
CNPJ nº ___________________________________. 
PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2012 – UNISOL BRASIL 

 
4.1.2.  ENVELOPE “B” DOCUMENTAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL:_____________________________. 
CNPJ nº ___________________________________. 
PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2012 – UNISOL BRASIL 
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5 -  DO CREDENCIAMENTO 
 

5.1. O documento de CREDENCIAMENTO constará afixado externamente ao 
Envelope “A”, conforme previsto no item 4 do presente edital, e deverá ser 
apresentado em uma das seguintes formas:  

5.1.1. Por instrumento público de procuração; 
5.1.2. Por procuração particular com reconhecimento de firma em cartório; 
5.1.3. Por Contrato Social, quando se tratar de representante legal. 

 
5.2. A licitante que credenciar representante por meio de procuração particular 

com reconhecimento de firma em cartório, concedendo inclusive poderes 
para formulação de ofertas e lances verbais, deverá apresentar o ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, (devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais) ou cópia autenticada, para verificação 
dos poderes do outorgante. No caso de sociedade por ações, deverá ser 
apresentado, ainda, documento de eleição de seus administradores; 

5.2.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as 
alterações, ou de documento consolidado. 

 
5.3. A licitante que credenciar o representante legal da empresa deverá 

apresentar o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor 
(devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais). No caso 
de sociedade por ações, deverá ser apresentado, ainda, documento de 
eleição de seus administradores; 

5.3.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as 
alterações, ou de documento consolidado. 

 
5.4. Na ocorrência dos documentos relativos ao credenciamento constarem no 

Envelope “B”, o Pregoeiro devolverá o envelope de habilitação lacrado ao 
licitante para que o mesmo retire de dentro os respectivos documentos, 
procedendo a novo lacramento. 

 
 
6 -  DAS PROPOSTAS 
 

6.1. A “PROPOSTA” deverá ser apresentada no Envelope “A”, na forma prevista 
no item 4 do presente edital, e deverá atender os seguintes requisitos: 

 
a) estar redigida em língua portuguesa, sem emendas, entrelinhas ou rasuras, 

conter o nome da proponente e a referência ao número deste Pregão; 
 

b) apresentar o percentual da taxa de serviço (DU), expresso com duas casas 
decimais (x,xx) incidente sobre o faturamento decorrente da 
comercialização de passagens aéreas (nacionais e internacionais), 
excluída a taxa de embarque; 

 
c) discriminar em algarismos e por extenso, o percentual da taxa de serviço 



 

 

CENTRAL DE COOPERATIVAS E 
EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS DO 

BRASIL 

 

 
Escritório: Travessa Monteiro Lobato, 95 – Fone/Fax: (0XX11) 4127-4747 

Cep: 09721-140 Centro São Bernardo do Campo SP 
E-mail: unisol@unisolbrasil.org.br – Site: www.unisolbrasil.org.br  

 

4 

(DU) ofertada; 
c.1) ocorrendo discordância entre os valores numéricos informados e sua 

descrição por extenso, prevalecerá esta última. 
 

d) discriminar a especificação do objeto para aferição das condições exigidas; 
d.1) quando não houver a discriminação da especificação do objeto, 

deverá conter declaração expressa de que a proposta está de 
acordo com as especificações exigidas do edital; 

 
e)  o percentual da taxa de serviço (DU) será fixo e irreajustável, estando 

incluídas todos os custos diretos e indiretos, tais como: despesas com 
materiais, embalagem, mão-de-obra, instalação, frete, ferramentas, 
transporte, equipamentos, impostos, seguros, taxas, tributos, incidências 
fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, 
salários e quaisquer outros encargos necessários à execução do objeto; 
 

f) o percentual da taxa de serviço (DU) não poderá ser superior a 10% (dez 
por cento) e nem inferior a 1% (um por cento); 

 
g) ser entregue no local, dia e hora estabelecidos neste edital; 

 
h) ser assinada em sua parte final, bem como rubricada em todas as folhas 

pelo representante legal da licitante; 
 
i) ter indicação de que o prazo de validade da proposta não será inferior a 

sessenta dias contados da data marcada para o seu recebimento, ficando 
estabelecido que na omissão seja considerado esse prazo; 

 
j) não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações 

nas condições estabelecidas, uma vez abertas as propostas. Os erros ou 
equívocos e omissões havidos nas cotações de preços, serão de inteira 
responsabilidade do proponente, não lhe cabendo, no caso de erro para 
mais e conseqüente desclassificação, qualquer reclamação e, tampouco, 
em caso de erro para menos, eximir-se do fornecimento do objeto da 
presente licitação. 

 
6.2. Conter declaração (Anexo II), assinada pelo representante legal da 

empresa, de que inexiste participação de empregado ou dirigente da 
UNISOL BRASIL, bem como de ex-empregado, até seis meses após a 
rescisão do contrato de trabalho, seja em sua composição societária, 
seja como seu prestador de serviço, formalizado ou não.  

 
6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter 

benefícios da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006 e 
fizerem jus aos benefícios, deverão apresentar a declaração constante do 
Anexo III deste Edital. 
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6.4. Serão desclassificadas as propostas que desobedecerem às condições do 
presente edital e que apresentem rasuras e falhas que impossibilitem a sua 
compreensão. 

 
 
7 -  DA HABILITAÇÃO 
 

7.1. Para habilitação nesta licitação, serão exigidos constarem os seguintes 
documentos no Envelope “B”: 

  
a) prova de registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais. No caso de 
sociedade por ações, deverá ser apresentado, ainda, documento de 
eleição de seus administradores; 
b.1) os documentos em apreço, deverão estar acompanhados de  todas 

as alterações ou de documento consolidado. 
 

c) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 
 
d) inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto da licitação; 

 
e) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) – CRF; 
 

f) Certidão Negativa de Débitos para com a Seguridade Social – CND, 
emitida pela Receita Federal do Brasil; 

 
g) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União; 
 

h) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Distrital ou Estadual e 
Municipal, expedida pelas Secretarias de Fazenda ou órgão equivalente 
no domicílio ou sede da licitante; 
h.1) nos municípios em que houver separação entre Registros Fiscais e 

Cadastro Imobiliário Fiscal, as Certidões de Tributo Mobiliário e 
Tributo Imobiliário serão obrigatórias.  

h.2) deverão ser apresentados, também, as certidões de não contribuinte 
para comprovação dessa condição. 

 
i) registro no Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR, na forma do art. 

3º da Lei nº 7.262, de 03 de dezembro de 1984; 
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j) comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível com o objeto deste edital, realizada por intermédio de 
atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 
privado, relacionando os serviços prestados, período do contrato e local, 
informando sempre que possível os valores e demais dados técnicos. 
Deverá constar o nome, cargo e assinatura do responsável pela 
informação, bem como a indicação de que foram cumpridas as exigências 
contratuais; 

 
k) declaração expedida por pelo menos 02 Companhias Aéreas Nacionais 

e/ou agente consolidador, expedidas com datas não anteriores a trinta 
dias da primeira publicação deste Edital, comprovando que a licitante é 
possuidora de crédito e encontra-se em situação regular perante as 
mesmas;  

 
l) declaração de que disponibilizará 01 prestador de serviços para a 

emissão, reservas e controle das passagens aéreas, para atuar na sede 
da UNISOL BRASIL diariamente, em horário comercial, sem custos 
adicionais, sem vínculo empregatício ou qualquer responsabilidade civil 
mesmo que solidária da UNISOL BRASIL,  além de disponibilizar 
telefones e/ou endereços eletrônicos para atendimento da prestação de 
serviços em tempo real fora do horário comercial, fins de semana e 
feriados; 

 
m) declaração de que no prazo máximo de dez dias, a contar da data da 

assinatura do contrato, a licitante disporá de estrutura de atendimento 
compatível com o volume e característica dos serviços a serem prestados 
a UNISOL BRASIL, incluindo o item anterior, com autonomia decisória, 
administrativa e financeira, no caso de filial; 

 
n) comprovar mediante apresentação de Balanço Patrimonial e 

Demonstrações Contábeis do último exercício social, ano de 2011, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que possui capital social 
integralizado igual a 2% (dois por cento) do valor máximo estimado para 
esta licitação, ou seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

 
p.1)  a licitante com menos de um ano de existência, que ainda não 

tenha balanço, deverá apresentar demonstrações contábeis 
envolvendo direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao 
período de sua existência, confirmados pelo responsável por sua 
contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do seu 
nome e do número de registro no Conselho Regional de 
Contabilidade; 

 
p.2) não sendo a licitante obrigada a publicar seus balanços, está 

deverá apresentar cópias das páginas do Diário Geral onde 
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foram transcritos o balanço patrimonial e demonstração do 
resultado do exercício. Estes documentos deverão conter as 
assinaturas dos sócios, do contador responsável e deverão se 
referir ao último exercício, com os respectivos termos de 
abertura e encerramento registrados na respectiva Junta 
Comercial ou Cartório de Registro. 

 
7.2. Os documentos constantes do subitem 7.1, alíneas “a” à “h.1”, poderão ser 

substituídos pela apresentação de comprovante de cadastramento no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (CRC do 
SICAF – obtido via Internet, no site www.comprasnet.gov.br), a fim de que 
seja verificada a situação de regularidade da licitante, comprovada por meio 
de consulta on line ao sistema. 

 
7.2.1. A alínea “g” se refere à Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da 

União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional e Certidão 
Negativa de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria 
da Receita Federal, que são emitidas em conjunto, de acordo com a 
Portaria Conjunta PGFN/RFB n.º 2, de 31/08/2005 e não prejudicam as 
informações constantes do SICAF. 

 
7.3. Os documentos necessários ao credenciamento e à habilitação poderão ser 

apresentados em original, cópia autenticada por tabelião de notas, conferidas 
pelo Pregoeiro ou por membro da Comissão, mediante apresentação do 
documento original ou publicação em órgão de imprensa oficial.  

 
7.4. Todos os documentos apresentados ficarão anexados ao processo, sendo 

vedada a sua retirada ou substituição. 
 
7.5. Os documentos e/ou certidões comprobatórios de regularidade ou de 

inexistência de débito deverão estar no prazo de validade neles consignados. 
Na falta desta informação serão considerados válidos por noventa dias, 
contados, inclusive da emissão, aprovação ou da data de assinatura, pela 
autoridade. As exceções serão avaliadas quando anexada legislação para o 
respectivo documento. 

7.5.1. Em caso de dúvida quanto às informações contidas nos documentos 
comprobatórios da regularidade fiscal, o pregoeiro, durante a sessão 
pública, poderá realizar consulta on line aos sites dos órgãos 
responsáveis pela emissão dos mesmos. 

 
7.6. Todos os documentos deverão ser emitidos em favor do domicílio ou sede da 

licitante. 
 
7.7. A não apresentação de qualquer documento relacionado nos itens anteriores 

ou a sua apresentação em desacordo com a forma, prazo de validade e 
quantidades estipuladas, implicará na automática inabilitação da licitante. 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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7.8. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 

7.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
UNISOL BRASIL, para a regularização da documentação. 

 
7.8.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 

anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no item “13- PENALIDADES” deste Edital, sendo 
facultado a UNISOL BRASIL convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação.  

 
 

8 -  DO RECEBIMENTO DO “CREDENCIAMENTO”, DOS “DOCUMENTOS” E DAS 
“PROPOSTAS” 

 
8.1. Não serão aceitos pelo Pregoeiro ou Comissão de Licitação quaisquer 

documentos ou envelopes que sejam encaminhados por fax ou outro meio 
eletrônico que cheguem após o horário estabelecido no item 1 – DA 
CONVOCAÇÃO. 

 
8.2. As licitantes que desejarem utilizar-se da via postal deverão acondicionar os 

envelopes “A” e “B”, todos devidamente lacrados, em um único envelope e 
endereçá-lo à Comissão de Licitação, com endereço na Travessa Monteiro 
lobato, nº 95 – 1º andar, CEP 09721-140 – São Bernardo do Campo/SP. 

 
8.3. O envelope enviado na forma do subitem anterior só será aceito pelo 

Pregoeiro se for entregue até o horário das 17h00min do dia útil que 
antecede a abertura do certame, sem qualquer violação de seu conteúdo. 

8.3.1. Quando a data do item anterior ocorrer em dia que não houver 
expediente na UNISOL BRASIL, o envelope deverá ser recebido por 
esta, na data do expediente que lhe antecede.  

 
8.4. O Pregoeiro receberá os envelopes contendo o “CREDENCIAMENTO” e 

“PROPOSTA” – ENVELOPE “A” e a “DOCUMENTAÇÃO” – ENVELOPE “B”, 
procedendo em seguida a abertura do ENVELOPE “A” (credenciamento e 
proposta), chamando à mesa o representante legal para apresentação da sua 
cédula de identidade. 

 
8.5. As propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro/Comissão, facultando-se aos 

representantes das demais licitantes o seu exame, registrando-se em ata as 
anotações solicitadas. 
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8.6. A abertura do envelope “B” contendo a documentação da primeira classificada 

será feita na mesma reunião de abertura dos envelopes “A”, ou a juízo do 
Pregoeiro em data, hora e local a serem informados por aviso publicado no 
mesmo veículo que publicou o ato convocatório. 

 
8.7. Os documentos de habilitação das demais licitantes permanecerão em poder 

do Pregoeiro até o final do prazo recursal e só poderão ser retirados mediante 
recibo passado pelo representante legal da licitante. 

 
 

9-  DO JULGAMENTO DAS “PROPOSTAS” 
 
9.1. O julgamento das propostas será objetivo, realizado em conformidade com o 

tipo de licitação, com os critérios estabelecidos neste ato convocatório e de 
acordo com os fatores exclusivamente nele referidos. 

 
9.2. Primeiramente será verificado o atendimento das propostas às condições 

definidas neste edital, sendo desclassificadas, pelo Pregoeiro, àquelas que 
não atendam ao instrumento convocatório. 

 
9.3. Será classificada a proposta de MENOR PERCENTUAL DE TAXA DE 

SERVIÇO (DU) e as demais propostas cujos percentuais sejam maiores em 
até no máximo 15% (quinze por cento) da proposta de menor percentual de 
taxa de serviço (DU). 

 
9.4. Quando não for possível se obter pelo menos três propostas, que atendam as 

condições do subitem 9.3., serão classificadas as melhores propostas 
subseqüentes, até o máximo de três, a fim de que os representantes das 
licitantes que as apresentaram participem da etapa de lances verbais. 

 
9.5. A classificação de apenas duas propostas não inviabilizará a realização da 

etapa de lances verbais. 
 
9.6. Em seguida, será dado início a etapa de apresentação de lances verbais 

pelos representantes das licitantes classificadas, que deverão formulá-los de 
forma sucessiva, em percentuais distintos e decrescentes. 

 
9.7. O Pregoeiro, objetivando otimizar a etapa de lances verbais, poderá 

estabelecer a cada rodada, percentual mínimo de lance. 
 
9.8. O Pregoeiro fará uma rodada de lances, convidando o representante da 

licitante classificada que ofereceu a MAIOR proposta escrita da TAXA DE 
SERVIÇO (DU), a fazer o seu lance e, em seguida, os representantes das 
demais empresas classificadas na ordem decrescente de percentual, e assim 
sucessivamente até que se obtenha a proposta de MENOR PERCENTUAL 
DE TAXA DE SERVIÇO (DU). 
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9.9. Só serão aceitos lances verbais inferiores ao último percentual obtido. 

 
9.10. O licitante que não apresentar lance em uma rodada não ficará impedido de 

participar de nova rodada, caso ocorra. 
 
9.11. Em não havendo mais lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e 

ordenadas às ofertas, exclusivamente, segundo o critério de MENOR 
PERCENTUAL DE TAXA DE SERVIÇO (DU). 

 
9.12.  Na hipótese de não ocorrer nenhum lance verbal, será verificado pelo 

Pregoeiro a aceitabilidade da proposta escrita de MENOR PERCENTUAL DE 
TAXA DE SERVIÇO (DU), decidindo motivadamente a respeito. 

 
9.13. Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de 
menor percentual, lhes será assegurada preferência de contratação, situação 
denominada como empate ficto. 

 
9.14. Para efeito do subitem anterior, ocorrendo o empate ficto, será adotado o 

seguinte procedimento:  
 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, poderá 
apresentar proposta de percentual inferior àquela de menor percentual; 

 
b) não sendo classificada em primeiro lugar microempresa ou empresa de 

pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as 
remanescentes que se enquadrem na hipótese do subitem 9.13., 
observada a ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 
c) no caso de equivalência dos percentuais apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se enquadrem no 
percentual estabelecido no subitem 9.13., será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar proposta 
melhor; 

 
d) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 

convocada pela Comissão de Procedimento Seletivo, para apresentar nova 
proposta no prazo máximo de cinco minutos, sob pena de preclusão;  

 
e) na hipótese de não-contratação de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, o objeto da licitação será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame;  

 
f) o disposto no subitem 9.13., somente será aplicável quando a melhor 

oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 
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9.15. Em todos os casos, será facultado ao Pregoeiro negociar diretamente com as 

licitantes em busca da melhor proposta. 
 
9.16. O objeto desta licitação será adjudicado à licitante que, na ordem de 

classificação, oferecer o MENOR PERCENTUAL DE TAXA DE SERVIÇO 
(DU). 
 
a) para fins de julgamento das propostas, o Pregoeiro e a Comissão levarão 

em conta o critério de MENOR PERCENTUAL DE TAXA DE SERVIÇO 
(DU). 

 
b) após encontrados os novos percentuais, a licitante vencedora deverá 

apresentar nova planilha para apresentação do percentual final revisado. 
 

9.17. Não se considerará como critério de classificação e nem de desempate das 
propostas, qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital. 

 
9.18. Se o licitante classificado em primeiro lugar for inabilitado, proceder-se-á a 

abertura do envelope de habilitação do licitante classificado em segundo 
lugar. Caso não ocorra a habilitação do licitante classificado em segundo 
lugar, o Pregoeiro prosseguirá na abertura do Envelope “B” dos seguintes 
classificados, observando o mesmo procedimento deste item. 

 
9.19. No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, a licitação 

será declarada fracassada. 
 
9.20. Serão desclassificadas as propostas: 

 
a) que não atendam às exigências do instrumento convocatório; 
 
b) que apresentem percentuais simbólicos, irrisórios ou excessivos, 

incompatíveis com os preços de mercado. 
 
 

10 -  DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 
 

10.1. Da desclassificação das propostas, somente caberá pedido de 
reconsideração à Comissão de Licitação, com a justificativa de suas razões, a 
ser apresentado, de imediato, oralmente ou por escrito, na mesma sessão 
pública em que vier a ser proferida. 
 
a) a Comissão analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, 

sendo-lhe facultado, para tanto, suspender a sessão pública. 
 
b) da decisão da Comissão relativa ao pedido de reconsideração não caberá 

recurso. 
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11 -  DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
11.1. Da decisão que declarar o licitante vencedor caberão recursos 

fundamentados, dirigidos ao Presidente da UNISOL BRASIL, por intermédio 
do Pregoeiro/Comissão de Licitação, por escrito, protocolados na sede da 
UNISOL BRASIL, no prazo de dois dias úteis, contados da comunicação do 
ato. 

 
11.2. Os recursos terão efeito suspensivo. 

 
11.3. Os recursos serão julgados no prazo de dez dias úteis, contados da data final 

para sua interposição, pela diretoria da UNISOL BRASIL ou por quem esta 
delegar competência e a divulgação do julgamento se dará por intermédio de 
fac-símile ou por meio eletrônico. 

 
11.4. O provimento de recursos pela autoridade competente importará na 

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
 
12 -  DA ASSINATURA DO CONTRATO 
 

12.1. A licitante vencedora deverá comparecer a UNISOL BRASIL, no prazo 
máximo de 3 (três) dias úteis contados da sua convocação, para a assinatura 
do contrato. 

 
12.2. O não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do contrato 

no prazo estabelecido no subitem anterior, implicará a aplicação da multa 
prevista no subitem 13.2. 

 
 

13 -  DAS PENALIDADES 
 
13.1. A desistência formulada por qualquer das licitantes após a abertura das 

propostas sujeitar-lhe-á ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por 
cento) do valor de sua proposta escrita, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro/Comissão. 

 
 
13.2. A recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo, fixado no ato 

convocatório, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, 
ficando sujeito à multa de 10% (dez por cento) do valor dos itens que lhe 
foram adjudicados, perda do direito à contratação e suspensão do direito de 
licitar e contratar com a UNISOL BRASIL por prazo não superior a dois anos. 
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13.2.1. Poderá também ser aplicada a pena de suspensão do direito de licitar 
e contratar com a UNISOL BRASIL por período não superior a dois anos, 
se verificada a hipótese do subitem anterior. 

 
13.3. As multas serão cobradas judicialmente, ou recolhidas diretamente à 

tesouraria da UNISOL BRASIL, no prazo de quinze dias corridos, contados da 
data de sua comunicação. 

 
13.4. A prática de ilícitos em quaisquer das fases do procedimento licitatório, o 

descumprimento de prazos e condições e a inobservância das demais 
disposições da presente convocação, implicarão a aplicação das penalidades 
estipuladas em lei. 

 
13.5. Para aplicação das penalidades aqui previstas, a licitante será notificada para 

apresentação de defesa prévia, no prazo de cinco dias úteis, contados da 
notificação. 

 
13.6. As penalidades previstas neste edital são independentes entre si, podendo 

ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

 
 

14 -  DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

14.1. A simples participação na presente licitação evidencia ter a licitante, que se 
candidata, examinado cuidadosamente este edital e seus anexos, e se 
inteirado de todos os seus detalhes e com eles haver concordado. 

 
14.2. A UNISOL BRASIL não admitirá declarações, posteriores à abertura das 

propostas, de desconhecimento de fatos, no todo ou em parte, que dificultem 
ou impossibilitem o julgamento das propostas ou a adjudicação à licitante 
vencedora. 

 
14.3. É facultada, ao Pregoeiro/Comissão e à Autoridade Superior, em qualquer 

fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

 
14.4. Qualquer manifestação em impugnar os termos deste edital deverá ser 

encaminhada por escrito e com contra-recibo à UNISOL BRASIL. Decairá 
desse direito perante à UNISOL BRASIL, o interessado que não o fizer até 
dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes. Não 
impugnado tempestivamente o ato convocatório, restará preclusa toda a 
matéria nele constante. 

 
14.5. Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser encaminhado por escrito à 

Comissão de Licitação da UNISOL BRASIL, ou por intermédio do endereço 
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eletrônico unisolbrasil@unisolbrasil.org.br, até três dias úteis antes da 
data fixada para o recebimento dos envelopes. 

 
14.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos, bem como quaisquer 

alterações ao edital, incluindo adiamento da data do recebimento dos 
envelopes, serão divulgadas por notas informativas e/ou avisos divulgados na 
Internet no site da UNISOL BRASIL, endereço www.unisolbrasil.org.br.  

 
14.7. Fica assegurado a UNISOL BRASIL o direito de transferir ou cancelar, no 

todo ou em parte, a presente licitação, mediante justificativa, sem que em 
decorrência dessa medida tenham as participantes direito à indenização, 
compensação ou reclamação de qualquer natureza. 

 
14.8. O foro de São Bernardo do Campo, São Paulo, será o competente para dirimir 

as questões oriundas desta licitação e da relação jurídica dela decorrente. 
 

14.9. Os casos omissos deste edital serão resolvidos pelo Pregoeiro/ Comissão de 
Licitação da UNISOL BRASIL. 

 
14.10. Fazem parte deste Edital, como anexo, os seguintes documentos: 

a) Anexo I - Especificações do Objeto e Planilha de Preços; 
b) Anexo II - Modelo de declaração de fornecedor; 
c) Anexo III - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte; 
d) Anexo IV - Minuta de Contrato. 

 
São Bernardo do Campo,   25 de outubro de 2012. 

 
 
 
 
 

 Vicente Afonso Armonia     Arildo Mota Lopes 
Presidente da Comissão de Licitação        Presidente UNISOL BRASIL 

http://www.unisolbrasil.org.br/

