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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2016 

Processo n°. 23122.000628/2016-08 
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Universidade Federal de 
São João del-Rei, por meio do Setor de Compras e Licitações, sediado na Praça Frei Orlando, 
170, Centro, CEP 36.307-352, São João del-Rei/MG,, realizará licitação, na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço global, nos termos da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto 
2.271, de 7 de julho de 1997, das Instruções Normativas SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 
2008, e nº 02, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 
2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 
estabelecidas neste Edital.  

Data da sessão: 01 de fevereiro de 2016 
Horário: 10 horas 
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 
UASG: 154069 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de cópias 
reprográficas, impressão de documentos e encadernação, com disponibilização de mão de 
obra, equipamentos e materiais necessários, com instalação de local de atendimento nos 
Campi da Sede da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ, na cidade de São João 
del-Rei, MG, para atender às necessidades desta instituição, bem como a seus discentes, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

      1.2. A licitação será composta de um único grupo, formado por 12 (doze) itens, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para 
todos os itens que o compõe. A licitação respeitará o princípio da razoabilidade e da 
eficiência. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2016, na classificação 
abaixo: 

 



 
 

 2 

Gestão/Unidade:  15276/154069 

Fonte: 0112.000000 

Programa de Trabalho: 108635 

Elemento de Despesa:  3390-39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no 
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo 
interessado. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a este Pregão. 

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao 
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 
o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 
8º da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 
forma da legislação vigente; 

4.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.2.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.2.4. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 
credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 
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4.2.5. Não será permitida a participação de sociedades cooperativas. 

4.3. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em 
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 
seus arts. 42 a 49. 

4.3.1.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante 
não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa; 

4.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, 
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 
Edital; 

4.3.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.3.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.  

4.3.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e 
horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a fase de recebimento de propostas. 

5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília – DF. 

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 
apresentadas.   

5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos: 
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5.6.1. Valor total do item. 

5.6.2. Descrição detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes 
informações:  

5.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.  

5.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 
ou indiretamente na prestação dos serviços. 

5.9. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, o licitante deverá incluir, no 
campo das condições da proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente à 
contribuição prevista no art. 18-B da Lei Complementar n. 123, de 2006. 

5.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de sua apresentação.  

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referência.  

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro.  

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total anual por item.   

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema.   

6.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 
três (3) segundos.  

6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar.  

6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 
lances.  

6.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 
participantes.  

6.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O 
sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo 
sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  

6.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, 
para efeito de ordenação das propostas. 

6.14. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, 
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos 
arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

6.15. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e 
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima 
da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira 
colocada. 

6.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, 
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 
automática para tanto. 
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6.17. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor 
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as 
demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que 
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para 
o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

6.17.1. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. 
Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de 
apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua 
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

7.1.1. O critério de aceitabilidade será o de Menor Preço Global, dentro 
das especificações solicitadas, conforme tabela constante do Termo de 
Referência, devendo a licitante oferecer proposta para todos os itens 
que o compõem, sob pena de desclassificação. 

7.1.2. Os itens serão analisados individualmente. Não será aceito valor acima 
do estimado, conforme previsto no termo de referência. 

7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo 
fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.   

7.3. Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que, comprovadamente, 
for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou 
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

7.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 
de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° 
do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no §3º, do art. 29, da 
IN SLTI/MPOG nº 2, de 2008. 

7.5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos 
preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação 
por inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da 
proposta. 
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7.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 
que fundamentam a suspeita. 

7.7. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto,  
sob pena de não aceitação da proposta. 

7.7.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação 
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e 
formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 
e horário para a continuidade da mesma. 

7.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de 
melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

7.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

7.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

7.11. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se 
for o caso. 

8. DA HABILITAÇÃO  

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 
aos seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 
8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
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8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
8.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 
por falta de condição de participação. 

8.2. O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 
SICAF, em relação à habilitação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista, conforme 
disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13, 14 e 43 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 
2, de 2010. 

8.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto 
ao SICAF. 

8.2.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do 
sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante 
será convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que 
comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, 
ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das 
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme 
estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

8.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação 
relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições 
seguintes: 

8.4. Habilitação jurídica:  

8.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

8.4.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução 
CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

8.4.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 
documento comprobatório de seus administradores; 
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8.4.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 
dos seus administradores; 

8.4.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela 
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 
que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 
termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

8.4.6. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 
sucursal, filial ou agência; 

8.4.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 
decreto de autorização; 

8.4.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva; 

8.5. Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.5.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 
de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

8.5.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

8.5.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

8.5.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 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; 

8.5.5. caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade cooperativa, deverá apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

8.6. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF no nível da Qualificação Econômico-Financeira, conforme 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte 
documentação: 
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8.6.1. certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, 
dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, 
expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentação; 

8.6.2. 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 de apresentação da proposta; 

8.6.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes 
ao período de existência da sociedade; 

8.6.3.  comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo 

LG = 
Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

Ativo Total 

SG = Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

Ativo Circulante 
LC = 

Passivo Circulante 

 

8.6.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado 
inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio 
líquido de 10 (dez) do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 
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8.7 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação 
técnica, por meio de:  

8.7.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços através da apresentação de 
Atestado(s) de Capacidade Técnica-Operacional. 

8.7.1.1 O atestado de capacidade técnica operacional deverá ser fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) que a CONTRATADA 
tenha executado, a contento, serviços compatíveis e pertinentes com o objeto do 
presente Termo de referência.  

8.7.1.2 O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel(eis) timbrado(s) do(s) Órgão(s) 
ou da(s) Empresa(s) que o expediu(ram), ou deverá conter carimbo do CNPJ do(s) 
mesmo(s), com a devida identificação do responsável pela assinatura do atestado. 

8.7.2 Declaração subscrita pelo representante legal da licitante assegurando a 
disponibilidade dos equipamentos destinados à prestação do objeto da presente 
licitação, instruindo-a com rol que os discrimine e da qual constem, no mínimo, a 
marca e o modelo, bem como do pessoal técnico em número adequado para a 
realização do objeto desse termo, conforme art. 30, II, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho 
de 1993. 

8.8 O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda 
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, 
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes 
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações 
contábeis do último exercício. 

8.9 Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, bem como a 
proposta, deverão ser apresentados pelos licitantes, via e-mail secol@ufsj.edu.br ou via 
sistema comprasnet, no prazo máximo de 02 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro 
no sistema eletrônico.  Posteriormente, serão remetidos em original, por qualquer processo 
de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, 
desde que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para 
análise, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, após encerrado o prazo para o 
encaminhamento via e-mail ou sistema comprasnet; 

8.10 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante 
qualificada como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 
equiparada seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do 
edital. 
8.10.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase 

de habilitação. 
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8.11 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno 
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma 
restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 
poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

8.12 A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura 
da sessão pública. 

8.13 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 

8.14 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo 
com o estabelecido neste Edital. 

8.15 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.16 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

9 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
9.7 A sessão pública poderá ser reaberta: 

9.7.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

9.7.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da 
LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

9.8 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 

9.8.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, 
fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

9.8.2 A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 
cadastrais atualizados. 
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10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.7 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 
02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.7.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e 
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

10.7.2 apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao 
lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento 
convocatório. 

10.7.3 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 
para fins de pagamento. 

10.8 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 
caso. 

10.8.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

11 DOS RECURSOS 

11.7 O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal 
de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, 
concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.8 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 

11.8.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.8.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 

11.8.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 
também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
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11.9 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

11.10 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante neste Edital. 

12 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.7 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 

12.8 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório.  

13 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

13.7 O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, 
prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, 
que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto 
no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 

13.7.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por 
dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).  

13.7.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 
cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993; 

13.8 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um 
período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual. 

13.9 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

13.9.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;  

13.9.2 prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato; 

13.9.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

13.9.4 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas 
pela contratada, quando couber. 

13.10 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 
indicados no item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG 02/2008, 
observada a legislação que rege a matéria. 
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13.11 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta 
específica com correção monetária, em favor do contratante; 

13.12 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

13.13 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

13.14 A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

13.15 Será considerada extinta a garantia: 

13.15.1  com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 
declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada 
cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

13.15.2  no prazo de três meses após o término da vigência, caso a Contratante não 
comunique a ocorrência de sinistros. 

14 DO TERMO DE CONTRATO  

14.7 Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, cuja 
vigência será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da Contratante 
até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disciplinado no contrato. 

14.8 Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, 
bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados 
serão anexados aos autos do processo. 
14.8.1 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 

regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob 
pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

14.9 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 
poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 
assinado ou aceito no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento.  

14.10 O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, 
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
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15 DO REAJUSTE 

15.7 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Contrato, anexo a este Edital. 

16 DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

16.7 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 
Termo de Referência. 

17 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.7 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência.  

18 DO PAGAMENTO 

18.7  O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços 
executados e os materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, 
agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

18.8 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados. 

18.9 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por 
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante. 

18.10 Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, 
será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

18.10.1 não produziu os resultados acordados; 

18.10.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 
qualidade mínima exigida; 

18.10.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
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18.11 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

18.12 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar 
a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

18.13 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

18.14 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto 
à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser 
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 
recebimento de seus créditos.   

18.15 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa.  

18.16 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação 
junto ao SICAF.   

18.17 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público 
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente 
no SICAF. 

18.18 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

18.18.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a 
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação 
de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

18.19 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento 
da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 



 
 

 18 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

( 6 / 100 ) 
I = (TX) 

I 
=  365 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

19  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

19.7 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:  

19.7.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

19.7.2 apresentar documentação falsa; 

19.7.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.7.4 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.7.5 não mantiver a proposta; 

19.7.6 cometer fraude fiscal; 

19.7.7 comportar-se de modo inidôneo; 

19.8 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de 
lances. 

19.9 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções: 

19.9.1 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

19.9.2 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

19.10 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento. 

19.11 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na 
Lei nº 9.784, de 1999. 
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19.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

19.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

19.14 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência. 

20   DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

20.7 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

20.8 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail  
secol@ufsj.edu.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Praça Frei Orlando, 
170, Centro, CEP 36.307-352, São João del-Rei/MG, Setor de Compras e Licitações. 

20.9 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

20.10 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 

20.11 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no 
Edital. 

20.12 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

20.13 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por 
qualquer interessado. 

21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.7 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

21.8 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

21.9 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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21.10 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

21.11 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

21.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Administração. 

21.13 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 

21.14 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

21.15 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.ufsj.edu.br/dimap, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Praça Frei 
Orlando, 170, Centro, CEP 36.307-352, São João del-Rei/MG, Setor de Compras e 
Licitações, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 17 horas, mesmo endereço e período 
no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados. 

21.16 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

21.16.1 ANEXO I - Termo de Referência e modelo de proposta; 

21.16.2 ANEXO II – Declaração para Empresas Optantes pelo Simples; 

21.16.3 ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato; 

 

 

 

São João del-Rei, 18 de janeiro  de 2016. 

 

Vera Lucia Meneghini Vale 
Pregoeira 

 

 



 
 

 21 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
1 - OBJETO 
 
           O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de empresa para 
prestação de serviços de fornecimento de cópias reprográficas, impressão de documentos e 
encadernação, com disponibilização de mão de obra, equipamentos e materiais necessários, 
para atender as necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ, bem como 
a seus discentes, com instalação de locais de atendimento nos campi Santo Antônio, Dom 
Bosco, CTAN e Solar da Baronesa/Centro Cultural. 
 
2 -  JUSTIFICATIVA 
 

Justifica-se a contratação de empresa especializada nos serviços mencionados no item 
1,   considerando que são  serviços imprescindíveis para o pleno funcionamento da UFSJ, 
além de que o contrato mantido com a atual contratada não será renovado, por decisão entre 
as partes.  

 
3 - DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS E ESTIMATIVA DE CONSUMO 

 
Os serviços a serem contratados estão discriminados no item 3.1, a serem executados 

via instalação de equipamentos com as características e nos locais identificados a seguir, bem 
como fornecimento de  mão-de-obra especializada e treinada para sua execução:  
 
3.1 - Tipos de serviços, estimativa de consumo e de preços:  
 

 
 

Item 

 
 

Serviço  

Demanda 
mensal 

estimada p/ 
UFSJ 

(serviços 
administrati

vos e 
didáticos)  

(A) 

Preços de 
referência  

(R$) 
 
 

(B) 

Total mensal 
estimado a 

ser 
contratado 
pela UFSJ   

 (R$)  
(A x B) 

Demanda 
mensal 

estimada  
(segmento 
discente - 

não 
contratado 
pela UFSJ) 

Demand
a total 

(UFSJ + 
segment

o 
discente) 

 
01 

Cópia em preto e 
branco – formato 
A4 – papel 75g. 

 
80.000 

  
0,15 

 

 
12.000,00 

 
600.000 

 
680.000 

 
02 

Cópia em preto e 
branco – formato 
A3 – papel 75g. 

 
500  0,35 

 

 
175,00 

 
500 

 
1.000 

03 Cópia colorida – 
formato A4 – 
papel 75g.  

 
100 

 
 2,00 

 

 
200,00 

 
600 

 
700 

 
04 

Impressão a laser,  
em preto e 

 
1.000 

 0,35 
 

 
350,00 

 
4.000 

 
5.000 
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branco, formato 
A4 – papel 75. 

 

05 Impressão 
colorida, formato 
A4 – papel 75. 

 
100 2,35 

 

 
235,00 

 
200 

 
300 

 
06 

Encadernação em 
espiral, capa PVC 
e contracapa, até 
50 fls.  

 
50 3,75 

 
 

 
187,50 

 
200 

 
250 

 
07 

Encadernação em 
espiral, capa PVC 
e contracapa, de 
51 a 100 folhas.  

 
50 4,12 

 
 

 
206,00 

 
300 

 
350 

 
08 

Encadernação em 
espiral, capa PVC 
e contracapa, de 
101 a 150 folhas.  

 
50 3,80 

 
 

 
190,00 

 
500 

 
550 

 
09 

Encadernação em 
espiral, capa PVC 
e contracapa, de 
151 a 200 folhas. 

 
50 4,50 

 
 

 
225,00 

 
500 

 
550 

 
10 

Encadernação em 
espiral, capa PVC 
e contracapa, de 
201 a 300 folhas. 

 
50 3,80 

 
 

 
190,00 

 
600 

 
650 

 
11 

Encadernação em 
espiral, capa PVC 
e contracapa, 
acima de 301 
folhas. 

 
20   

3,00 
 
 

 
60,00 

 
100 

 
120 

 
12 

Encadernação em 
capa dura, com 
revestimento de 
alta durabilidade, 
cores variadas e 
gravação de 
caracteres.  

 
02 58,51 

 
 
 
 
 

 
117,02 

 
03 

 
05 

Estimativa Mensal  p/ UFSJ R$ 14.135,52   
Estimativa Anual p/ UFSJ R$ 169.626,24   

 
Observações: 
 
 3.1.1 – Os preços de referência para cada item foram compostos por pesquisa de 
mercado, realizada pela Divisão de Prefeitura de Campus, para um período de 12 meses, 
e são os máximos aceitáveis pela UFSJ. 
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 3.1.2 – Os quantitativos da demanda mensal dos serviços é uma estimativa, devendo 
ser utilizados unicamente pelas empresas interessadas como referência para elaboração da 
proposta de preços. Desta forma, tais quantitativos não se configuram como obrigação futura 
de contratação por parte da UFSJ.  
 
 3.1.3 – Será considerada vencedora a proposta que apresentar o menor valor em todos 
os itens que compõem o conjunto de serviços discriminados no item 3.1.    
 
 3.1.4 - Os preços praticados para a UFSJ deverão ser os mesmos para o segmento 
discente, cabendo à Contratada estipular o preço para o público externo, que não poderão ser 
inferiores aos pactuados com a Contratante.  
 
 3.1.5 - As licitantes interessadas deverão considerar o volume estimado total de 
serviços resultante da soma das estimativas de serviços para atender à UFSJ e a seus 
discentes, para elaboração de suas propostas.  
 
 3.1.6 - O consumo mensal estimado para atender às necessidades da UFSJ é de 
R$ 14.135,52, totalizando R$ 169.626,24 por 12 meses.  
 
3.2 - LOCAIS DE ATENDIMENTO, RELAÇÃO MÍNIMA E ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS DE REFERÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS:  
 
 Os equipamentos a serem utilizados para execução dos serviços deverão conter as 
especificações listadas abaixo ou apresentarem características e tecnologias superiores. 
 
 3.2.1 - CAMPUS SANTO ANTÔNIO – CSA 
 LOCAL: SALA S.06 – CENTRAL DE ATENDIMENTO 
 
3.2.1.1 - 04 (quatro) Equipamentos Multifuncionais P&B de tecnologia laser com velocidade 
de cópia/ impressão (A4) mínima de 80 ppm 
 
3.2.1.2  -  01 (um) Equipamento Multifuncional Colorido com velocidade de cópia/impressão  
(A4) mínima de 45 ppm 
 
3.2.1.3 - 01 (uma) Máquina de Encadernação Espiral Elétrica  
 
3.2.1.4 - 01 Microcomputador  
 
3.2.1.5 - 01 Guilhotina  
 
3.2.2 -  CAMPUS DOM BOSCO – CDB  
 LOCAL: SALA 1.80 – CENTRAL DE ATENDIMENTO 
 
3.2.2.1 - 04 (quatro) Equipamentos Multifuncionais P&B de tecnologia laser com velocidade 
de cópia/ impressão (A4) mínima de 80 ppm  
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3.2.2.2  -  01 (um) Equipamento Multifuncional Colorido com velocidade de cópia/impressão  
(A4) mínima de 45 ppm 
 
3.2.2.3 - 01 (uma) Máquina de Encadernação Espiral Elétrica  
 
3.2.2.4 - 01 Microcomputador  
 
3.2.2.5 - 01 Guilhotina  
 
 
3.2.3 - CAMPUS DOM BOSCO – CDB / PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE  
CIÊNCIAS NATURAIS/DCNAT  
 LOCAL:  SALA  1.09 
 
3.2.3.1 - 01 (um) Equipamento Multifuncional P&B de tecnologia laser com velocidade de 
cópia/ impressão (A4) mínima de 80 ppm  
 
3.2.3.2 -  01 (uma) Máquina de Encadernação Espiral Elétrica  
 
3.2.3.3 -   01 (um) Microcomputador  
 
3.2.3.4 – 01 (uma) Guilhotina  
 
 
3.2.4 - CAMPUS TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - CTAN 
             LOCAL: SALA 1.14 – CENTRAL DE ATENDIMENTO 
 
 
3.2.4.1 - 04 (quatro) Equipamentos Multifuncionais P&B de tecnologia laser com velocidade 
de cópia/ impressão (A4) mínima de 80 ppm  
 
3.2.4.2  -  01 (um) Equipamento Multifuncional Colorido com velocidade de cópia/impressão  
(A4) mínima de 45 ppm 
 
3.2.4.3 - 01 (uma) Máquina de Encadernação Espiral Elétrica  
 
3.2.4.4 - 01 Microcomputador  
 
3.2.4.5 - 01 Guilhotina  
 
 
3.2.5 - SOLAR DA BARONESA/CENTRO CULTURAL 
LOCAL: SALA DA SECRETARIA DA DIRETORIA DE ASSUNTOS 
COMUNITÁRIOS 
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3.2.5.1 - 01 (um) Equipamento Multifuncional P&B de tecnologia laser com velocidade de 
cópia/ impressão (A4) mínima de 45 ppm 
 
3.2.6 – Os equipamentos de reprografia a serem disponibilizados deverão possuir no máximo 
02 (dois) anos de uso, comprovados através de Nota Fiscal, antes da instalação nas unidades 
de atendimento.  
 
4 -  SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS 
 
4.1 - Site de gerenciamento  
 

Visando maior agilidade no atendimento a Licitante vencedora deverá desenvolver um 
sistema de Help Desk para melhor atender a Contratante, através de um link que será 
fornecido pela mesma. 

Em toda solicitação de atendimento o usuário deverá acessar o site, registrar e 
acompanhar o processo de atendimento. 

O site deverá conter as seguintes opções para atender as necessidades da Universidade 
Federal de São João Del Rei:  
 
4.1.1 - Tela de Login 
 

Deverá ser fornecido para cada equipamento um LOGIN e SENHA para que o usuário 
possa fazer sua solicitação. 

 
4.1.2 - Tela de Solicitações: com disponibilização dos seguintes campos 
 

- Campo para Suporte Técnico (Campo este destinado para que o usuário possa 
relatar os problemas que o equipamento está apresentando), 

- Campo para Suprimentos (Campo este destinado para que o usuário possa solicitar 
Toner)  

- Campo para Fechamento Mensal (Campo este destinado para que o usuário possa 
informar a contagem atual de páginas do equipamento para a emissão da Nota Fiscal). 

Em todos os campos acima mencionados deverão conter as informações abaixo para 
que os mesmos sejam preenchidos pelo usuário: 

 Responsável 
 N.º da Etiqueta 
 Numerador Atual 
 

4.1.3 - Tela de Gestão 
 

Para o Gestor do Contrato, a ser designado pela Contratante, deverá ser fornecido 
LOGIN e SENHA de gestão para que o mesmo possa acompanhar todas as solicitações de 
todos os equipamentos. 
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5 - DO FUNCIONAMENTO 
 
 5.1 – A prestação dos serviços deverá iniciar a partir do dia 15 de fevereiro de 2016. 
 
 5.2 – O funcionamento das unidades de atendimento deverá ser nos horários das 08h 
às 22h, de segunda a sexta-feira e das 08h às 12h aos sábados, devendo ser disponibilizado 
número suficiente de profissionais dispostos nas unidades de atendimento de forma a atender  
as necessidades da UFSJ e seus discentes. Os funcionários deverão ser  identificados por 
crachá e uniformizados, sendo que 01 funcionário deverá ser indicado como preposto para 
intermediar a relação entre a Contratante e a Contratada.  
  5.2.1 - O horário poderá ser alterado nos períodos de férias letivas ou em casos 
excepcionais, como greves ou outro tipo de paralisação das atividades da UFSJ, após acordo 
entre a fiscalização do contrato e a licitante vencedora.  
  5.2.2 - Excepcionalmente poderá haver funcionamento aos domingos e 
feriados, em caso de cursos e eventos promovidos pela Contratante, devendo o fiscal do 
contrato designado pela UFSJ comunicar à licitante vencedora com antecedência mínima de 
03 (três) dias. 
 
 5.3 - Os preços praticados para a UFSJ deverão ser estendidos aos seus discentes, 
professores e técnicos-administrativos, na execução de serviços de reprodução, 
impressão ou encadernação de materiais didático-pedagógicos.       
 
 5.4 – Caberá à contratada estipular o preço para executar serviços para o público 
externo à comunidade universitária, que não poderão ser inferiores aos preços 
praticados para a UFSJ; 
 
 5.5 – Será de responsabilidade da contratada o fornecimento de toda a infra-estrutura e 
suas despesas para prestação de serviços, quais sejam: montagem de ambiente de rede, para 
que os equipamentos possam funcionar com impressoras, scanner, copiadoras e fax, instalação 
de máquinas copiadoras, troca de peças, assistência técnica, manutenção preventiva e 
corretiva, suprimentos (inclusive de papel), contratação de mão-de-obra especializada e 
treinada para execução dos serviços, com seus custos administrativo, tributário e trabalhista, 
pagamento de energia elétrica, telefone, seguro, aluguel do espaço físico, impostos e outros 
que porventura forem necessários.  
 
  5.5.1 - A contratada deverá prover pessoal em número necessário para garantir 
a execução dos serviços, nos regimes contratados, sem interrupção seja por motivo de férias, 
licença, falta ao serviço, demissão e outros análogos, obedecidas as disposições da legislação 
trabalhista vigente. 
 
 5.6 - A contratada poderá subcontratar os serviços de encadernação em capa dura, 
subitem 15 do item 3.1, tendo em vista a especialidade desse serviço, que demanda a 
instalação de equipamentos e de espaço próprios para a sua execução.  
 
 5.7 - A licitante vencedora deverá manter todos os equipamentos em perfeito 
funcionamento, ficando sob sua inteira responsabilidade todas as regulagens, ajustes, 
lubrificação, limpeza, fornecimento e substituição de peças defeituosas, gastas ou quebradas. 
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  5.7.1 – Qualquer equipamento que apresente algum problema ou defeito na 
execução do serviço, deverá ser reparado ou substituído no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas contados a partir da comunicação formal do fiscal do contrato designado pela 
UFSJ, onde, no caso de substituição, o equipamento substituto deverá executar os mesmos 
serviços e com qualidade igual ou superior ao anterior. 
 
 5.8 - O atendimento e execução de serviços deverá ser prioritário para servidores 
técnicos administrativos e professores da UFSJ, no desempenho de suas funções.   
 
 5.9 - As solicitações de serviços deverão ser realizadas mediante um documento de  
"Requisição de Serviço", fornecido pela Contratante. Este documento e as demais 
informações necessárias para a execução do serviço deverão transitar por meio eletrônico 
entre as instalações da UFSJ e a contratada.  
 
 5.10 - No final de cada mês a Contratada deverá fornecer, em meio eletrônico, 
relatório das ordens de serviço, no qual deverão constar as seguintes informações: 

5.10.1- Bilhetagem completa dos serviços utilizados (quantidade de 
impressões, cópias, digitalizações, encadernações), indicando o centro de 
custo,  quantidade, local e tipo de serviço utilizado.  

5.10.2 - Equipamentos indisponíveis, com um relato do problema. 
5.10.3 - Manutenções preventivas e corretivas realizadas no equipamento, 
indicando a quantidade de serviços (impressão/cópia/digitalização) utilizados 
desde a realização da última manutenção preventiva. 

5.10.4- Itens de consumo utilizados no período, por equipamento. 
5.10.5- Equipamentos mais e menos utilizados. 

 
 
6 – DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA E COM 
ALUGUEL  
 
 6.1 – A licitante vencedora deverá ressarcir a UFSJ os valores relativos ao consumo de 
energia elétrica, a ser aferido via medidores independentes instalados nas salas a serem 
disponibilizadas, assim como efetuar o pagamento dos aluguéis relativos aos referidos locais.   
  
 6.2 - O ressarcimento das despesas mencionados no item 6.1 será feito via Guia de 
Recolhimento da União - GRU, até o 5º dia útil;  
 
 6.3 - os valores relativos aos aluguéis pelos espaços a serem ocupados nos campi 
Santo Antônio, Dom Bosco e Tancredo Neves, abaixo discriminados, foram definidos 
segundo índice de R$ 8,00 por m2, conforme avaliação de mercado de imóveis comerciais, e 
aplicado às demais permissões de uso remunerado de instalações da UFSJ, totalizando R$ 
1.242,32 (mil e duzentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) mensais.    
 
CSA – sala S.06 (55,1 m2):  R$ 440,80   
CDB – sala 1.80 (56,64 m2): R$ 453,12 
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CDB – sala 1.09 no prédio do Departamento de Ciências Naturais  (16,45 m2):  R$ 131,60 
CTAN – sala 1.14 (27,10 m2):  R$ 216,80 
 
 6.4 - Expirada a vigência contratual e havendo prorrogação do contrato, o valor 
mensal referente à ocupação das salas será reajustado de acordo com o IGPM (FGV) e, na 
falta deste, pelo INPC (IBGE) ou outro índice substitutivo. 
 
 6.5 – Nos meses que corresponderem às férias acadêmicas, os valores referentes ao 
aluguel poderão ser reduzidos em até 25%.  
 
7 - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, após a assinatura do 
contrato.  

Havendo necessidade e interesse da Administração, devidamente justificados, o prazo 
de vigência poderá ser prorrogado, mediante acordo entre as partes, até o limite previsto em 
Lei.  
 
8 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 
 8.1 – cumprir integralmente os serviços contratados, nos termos da legislação vigente; 
  
 8.2 – selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 
encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo 
funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 
 
 8.3 – manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado, pela Administração, 
com conduta inconveniente; 
 
 8.4 – manter sediado na Administração, durante os turnos de trabalho, elementos 
capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 
 
 8.5 – manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, 
em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e 
quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, para 
evitar danos à rede elétrica;  
 
 8.6 – nomear encarregado(s) responsável(is) pelos serviços, com a missão de garantir 
o bom andamento dos mesmos, permanecendo no local do trabalho, em tempo integral, 
fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. Estes 
encarregados terão a obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, ao responsável 
pelo acompanhamento dos serviços da Administração e tomar as providências pertinentes para 
que sejam corrigidas todas as falhas detectadas; 
 
 8.7 – fazer cumprir, por parte de seus empregados, normas disciplinares determinadas 
pela Administração; 
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 8.8 – assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 
atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus 
empregados; 
 
 8.9 – cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança da Administração; 
 
 8.10 – instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 
Administração; 
 
 8.11 – equipar o ambiente com móveis e máquinas necessários ao funcionamento das 
suas atividades; 
 
 8.12 – fazer seguro necessário para cobertura dos equipamentos que venham a integrar 
suas instalações; 
 
 8.13 – Zelar por todos os papéis e/ou documentos que lhes forem entregues para 
execução de serviços;  
 
 8.14 – pagar mensalmente, até o 5º dia útil após o início do mês,  os encargos 
decorrentes da ocupação dos espaços disponibilizados para a execução dos serviços, como 
aluguel, consumo de energia elétrica e telefone, por meio de guias de recolhimento da União 
(GRU) individualizadas para cada despesa.  
  
 8.15 - não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia 
anuência da UFSJ.  
  
 8.16- concordar com a possibilidade de transferência do(s)  local(is) cedido(s) para o  
funcionamento dos serviços para outro espaço físico da UFSJ, durante o prazo contratual, de 
acordo com a conveniência e necessidade da UFSJ.   
 
 8.17 - Se responsabilizar por quaisquer danos causados à UFSJ por seus funcionários, 
desde que comprovada sua responsabilidade; 
 
 8.18 - Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer 
outra informação acerca das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da 
Contratante. 
 

8.19 - Orientar seus funcionários a adotar boas práticas de otimização de recursos, 
visando à redução de desperdícios e menor poluição, tais como: 

I - Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes; 

II - Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 

III - Racionalização/economia no consumo de energia elétrica e água; 
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IV - Descarte correto de materiais potencialmente poluidores, tais como sobre pilhas e 
baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, 
enviado-os aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica 
autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores, devendo 
tal tratamento ser idêntico a lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral. Estes 
produtos, quando descartados, deverão ser separados e acondicionados em recipientes 
adequados para destinação específica. 

 8.20 - Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes dos 
serviços realizados e também às demais informações internas da Contratada.   
 
9 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
 9.1 – exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na 
forma prevista na lei 8.666/93; 
 
 9.2 -  proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a 
entrega do objeto dentro das normas; 
 
 9.3 -  Efetuar o pagamento de acordo com serviços prestados; 
 
 9.4 - Proporcionar todas as facilidades para que a licitante vencedora possa proceder a 
entrega dos serviços dentro do estabelecido neste Termo de Referência;  
 
 9.5 - Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da contratada 
que não mereça a sua confiança ou ainda que se conduza de modo inconveniente ou 
incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas; 
 
 9.6 - Rejeitar os serviços que não satisfazerem aos padrões exigidos nas 
especificações; 
 
10 – FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
 
 Não obstante a contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos 
os serviços, a Administração da UFSJ reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma 
restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização 
sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso: 
 
 10.1 – ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, do empregado da 
Contratada que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu 
exclusivo critério, julgar inconveniente; 
 
 10.2 – examinar as Carteiras Profissionais dos empregados disponibilizados para o  
serviço, para comprovar o registro de função profissional; 
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 10.3 – solicitar à contratada a substituição de equipamento cujo uso considere 
prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que 
não atendam às necessidades.  
 
11 - DA PROPOSTA  
 

11.1 - Na elaboração da proposta a licitante deverá observar as seguintes condições: 

11.1.1- Prazo de validade da proposta, 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data da abertura do pregão;  

11.1.2 – Data para instalação e início das atividades: 15 de fevereiro de 2016; 

11.1.3 - Preços de mercado, fixos e irreajustáveis, vigentes na data da abertura 
do pregão para os serviços licitados, expressos em Real. Nos preços propostos, 
indicados no Anexo I, deverão estar inclusos todos os custos incidentes tais 
como: taxas de locação das salas disponibilizadas para a instalação das 
unidades de atendimento, fretes, instalação, assistência técnica, manutenção 
preventiva e corretiva, mão de obra de operação, peças, suprimentos 
necessários, inclusive papel; 

11.1.4- A licitante deverá cotar todos os subitens e nas quantidades 
determinadas no Anexo I;  

I - A licitante deverá informar o valor unitário para todos os itens e o 
valor total (anual). 

II - Os quantitativos mencionados correspondem à média mensal de 
produção de cópias/serviços requisitados pela UFSJ nos últimos 12 (doze) 
meses, não se responsabilizando a contratante por qualquer diferença desse 
quantitativo. 

11.1.5. A licitante deverá demonstrar, por meio de planilha, o preço por modelo 
e configuração de cada equipamento, abrangendo o detalhamento de todas as 
despesas tais como: depreciação dos equipamentos, mão de obra técnica, custos 
de mão de obra, encargos sociais, peças de reposição, suprimentos, custos 
administrativos, tributos e lucro. 

I - Salienta-se que esses demonstrativos servirão de base de comparação da 
variação de custos da contratada entre a data de apresentação da proposta e de sua 
anualidade, quando da repactuação de preços. 

 

12 – DO REAJUSTE  

12.1 - Os valores contratados poderão ser reajustados, visando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, observado o interregno mínimo de um ano a contar da 
apresentação da proposta, ou à época da data do último reajuste, de acordo com o IGPM 
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(FGV) e, na falta deste, pelo INPC (IBGE) ou outro índice substitutivo. 

12.2 -  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 
13 - ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS 
 
 13.1 - Será utilizado instrumento de Acordo de Nível de Serviços, como forma de se 
medir os níveis de atendimento dos serviços prestados pela empresa a ser contratada, 
compreendendo a mensuração dos seguintes aspectos:  
 a - Tempo de espera na fila; 
 b - Qualidade da cópia/impressão;   
 c - Cortesia do operador/atendente; 
 d - Tempo de espera pela cópia (após ser atendido);    
 e - Disponibilidade do serviço (máquinas em atividade); 

 
Acordo de Níveis de Serviços 

 
Disponibilidade dos equipamentos e pesquisa de satisfação 

Item Descrição 
Finalidade 

 
Garantir a disponibilidade de serviço, qualidade dos 

serviços e presteza/qualidade no atendimento. 
Meta a cumprir 90%  de satisfação 
Instrumento de medição Questionário a ser respondido por usuários e servidores. 

(mínimo de 30 usuários) 
Forma de acompanhamento O questionário conterá as seguintes perguntas:  

1- Tempo de espera na fila: 
(  ) satisfeito   (  ) insatisfeito 
 
2- Qualidade da cópia/impressão:  
(  ) satisfeito      (  ) insatisfeito 
 
3 - Cortesia do operador: 
(   ) satisfeito     (   ) insatisfeito 
 
4 - Tempo de espera pela cópia (após ser atendido:   
(   ) satisfeito   (   ) insatisfeito  
 
5 - Disponibilidade do serviço (máquinas paradas): 
(   ) satisfeito    (    ) insatisfeito 
 
Sugestões:  
 

Periodicidade:  Bimestral 
Mecanismo de cálculo: Somam-se todos os quesitos dos questionamentos e 

chega-se ao nível de satisfação: 
90-100% de satisfação = fator 1,00 
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70-90%  de satisfação = fator 0,70 
50-70% de satisfação = fator 0,50 
< 50% de satisfação = fator 0,00 

Início da vigência A partir do início dos serviços 
Faixas de ajuste no pagamento Se fator = 1,00 :  pagamento 100% da fatura 

Se fator = 0,70:  multa de 2% sobre a fatura mensal 
subsequente à apuração do resultado.  
Se fator = 0,50: multa de 4% sobre a fatura mensal 
subsequente à apuração do resultado.  
Se fator = 0,00: multa de 10% sobre a fatura mensal 
subsequente à apuração do resultado.  

 
 
 
 

 
AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
Empresa Avaliada: ____________________________________________________ 
 
CNPJ: ______________ / _____                                           Contrato: _____/________ 
 
Data: _____/____/________ 
 

CRITÉRIO AVALIADOR Satisfeito Insatisfeito 

1- Tempo de espera na fila.   

2- Qualidade da cópia/impressão.   

3 - Cortesia do operador.   

4 - Tempo de espera pela cópia (após ser atendido).     

5 - Disponibilidade do serviço (máquinas paradas).   

 
OBSERVAÇÕES/SUGESTÕES: 
 
 

 
Nome do Usuário (opcional): 
______________________________ 
DATA:____/____/____ 

FISCAL DO CONTRATO: 
_________________________________ 
DATA:____/____/____ 

 
13.2 - O Fiscal do Contrato acompanhará e fará análise das avaliações, solicitando da 

contratada as medidas necessárias ao bom desempenho do contrato. O não atendimento as 
solicitações sujeitará a contratada às penalidades contratuais. 
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14 – RESULTADOS ESPERADOS 
 
Espera-se atender satisfatoriamente a comunidade universitária em suas demandas por 

serviços reprográficos, que são imprescindíveis para o desenvolvimento dos serviços 
administrativos, bem como para as atividades acadêmicas.    
 
       São João Del-Rei, 18 de janeiro de 2016.  

 
 
 
 

Fábio Chaves 
Diretor da Divisão de Prefeitura de Campus 
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Modelo de Proposta de preços 
 
 

 
Item 

 
Serviço  

Quant.  mensal  
estimada p/ 
UFSJ (A) 

Preço  
Unit(R$) 

(B) 

Total  
mensal  

(R$)  
(AxB) 

 
01 

Cópia em preto e branco – formato 
A4 – papel 75g. 

 
80.000 

  

 
02 

Cópia em preto e branco – formato 
A3 – papel 75g. 

 
500 

  

03 Cópia colorida – formato A4 – papel 
75g.  

 
100 

  

 
04 

Impressão a laser,  em preto e 
branco, formato A4 – papel 75. 

 
1.000 

  

05 Impressão colorida, formato A4 – 
papel 75. 

 
100 

  

 
06 

Encadernação em espiral, capa PVC 
e contracapa, até 50 fls.  

 
50 

  

 
07 

Encadernação em espiral, capa PVC 
e contracapa, de 51 a 100 folhas.  

 
50 

  

 
08 

Encadernação em espiral, capa PVC 
e contracapa, de 101 a 150 folhas.  

 
50 

  

 
09 

Encadernação em espiral, capa PVC 
e contracapa, de 151 a 200 folhas. 

 
50 

  

 
10 

Encadernação em espiral, capa PVC 
e contracapa, de 201 a 300 folhas. 

 
50 

  

 
11 

Encadernação em espiral, capa PVC 
e contracapa, acima de 301 folhas. 

 
20 

  

 
12 

Encadernação em capa dura, com 
revestimento de alta durabilidade, 
cores variadas e gravação de 
caracteres.  

 
02 

  

Total mensal  
Total 12 meses  

 
Valor global anual da proposta: ................................................................................................ 

 
No valor ofertado já está incluso vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos 
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, e quaisquer outras 
que incidam sobre a contratação. 
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ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES 
 

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO 
INCISO XI DO ART. 4º 

(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º 
da IN RFB nº 1.244/2012) 

 
 
Ilmo. Sr. 
(pessoa jurídica pagadora) 
 
(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº..... DECLARA 
à (nome da pessoa jurídica pagadora), para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da 
Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
Para esse efeito, a declarante informa que: 
 
I - preenche os seguintes requisitos: 
 
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os 
documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem  
como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação 
patrimonial; e 
 
b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação 
pertinente; 
 
II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual 
desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas 
informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as 
demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e 
tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de 
dezembro de 1990). 
 
Local e data...................................................... 
 
Assinatura do Responsável 
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ANEXO III 
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº. ___/2014, QUE ENTRE SI, 
CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SÃO JOÃO DEL REI - UFSJ E A RAZÃO 
SOCIAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
REPROGRAFIA NOS CAMPI DA SEDE DA UFSJ.  

 
Pelo presente instrumento, de um lado como CONTRATANTE a Universidade 

Federal de São João del-Rei - UFSJ, transformada pela Lei nº. 10.425, de 19 de abril de 
2002, publicada no DOU de 22 de abril de. 2002 sediada em São João del-Rei/MG, à Praça 
Frei Orlando, nº. 170, CNPJ nº. 21.186.804/0001-05, neste ato representada pela sua Reitora a 
Professora Valéria Heloisa Kemp, brasileira, viúva, professora universitária, portadora da 
Carteira de Identidade, MG - 161.688, expedida pela SSP/MG e C.P.F. nº. 201.190.706-34, no 
uso de suas atribuições, na forma do que dispõem os artigos 24 e 26 e seus incisos do Estatuto 
aprovado pela Portaria MEC no 2.684, de 25 de setembro de 2003 - DOU de 26 de setembro 
de 2003, combinado com o Decreto de 04 de junho de 2012, DOU de 05 de junho de 2012, e 
de outro lado como CONTRATADA a __________________________, sediada à 
_________________________, Bairro, Cidade-__, CEP: _______________, Tel.: (__) 
__________, inscrita no CNPJ sob o nº. ______________________, neste ato representada 
pelo Sr. _____________________, Cargo, Nacionalidade, Est. civil, Carteira de Identidade n º 
______________ SSP-__, e CPF nº ___________, , tendo em vista o que consta no Processo 
nº 23122000628/2016-08, Autorização-Reitoria fl.___, e em observância às disposições 
contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, Lei complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, nos Decretos n° 5.450, de 31 
de maio de 2005, Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, no Decreto nº 2.271, de 7 de 
julho de 1997 e na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e suas 
alterações   e demais legislações pertinentes, resolvem celebrar o presente Contrato, 
decorrente do Pregão Eletrônico nº 007/2016, do tipo menor preço global, mediante as 
cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
 
 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

 
             1.1 - O presente Instrumento tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviços de fornecimento de cópias reprográficas, impressão de documentos e 
encadernação, com disponibilização de mão de obra, equipamentos e materiais necessários, 
com instalação de local de atendimento nos Campi da Sede da Universidade Federal de São 
João del-Rei – UFSJ, na cidade de São João del-Rei, MG, para atender às necessidades desta 
Instituição, bem como a seus discentes, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
            1.2 - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no 
preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. Descrições detalhadas 
dos materiais e serviços estão contidas nos Anexos do Termo de Referência.  
            1.3 - Objeto da contratação encontra-se detalhado no Termo de Referência, Anexo I 
do Edital.         
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 CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 
 

 2.1 - O prazo de vigência do Contrato é de 12 (Doze) meses corridos, contados a 
partir da data da assinatura do Contrato até a finalização do serviço e atesto da 
CONTRATANTE, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 
60 (Sessenta) meses, fundamentada no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 
             2.2 - A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 
            2.3 - A prorrogação de Contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo 
aditivo. 
  CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

 
  3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços prestados o valor 

mensal de R$__________ (____________________________________________________), 
perfazendo o montante anual de R$____________ 
(________________________________________________), estando incluídas todas as 
despesas necessárias à sua perfeita prestação. 
           3.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 
  4.1 - As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2016, na classificação: 
Unidade 154069, Gestão 15276, Fonte de Recursos: 0112.000000, Programa de Trabalho: 
108635; Elemento de Despesa: 3.3.90.39, tendo sido emitida Nota de Empenho nº. 
2016NE______.  

  4.2 - As despesas do exercício subseqüente correrão à conta do orçamento e 
consignações orçamentárias a vigorarem, indicadas em termo aditivo ou apostilamento. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  
 

           5.1 - O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes 
encontram-se definidos no Edital e Termo de Referência. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE  

 
           6.1 – O preço consignado no Contrato será corrigido anualmente, observado o 
interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, 
devidamente justificada. 

  6.2 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

6.3 - Cumprir outras exigências constantes do Edital/Termo de Referência ao qual 
está vinculado este Termo de Contrato. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL 



 
 

 39 

 
  7.1 – A CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Termo de 
Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do total 
do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme 
disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.  

7.1.1 - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de 
atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).  

7.1.2 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a 
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 
cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.   

7.2 - Caberá à CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 
a. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
b. Seguro-garantia; ou 
c. Fiança bancária. 

  7.2.1 - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil, devidamente registrados em cartório de registro de títulos e documentos e avaliados pelos seus 
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

  7.2.2 - Em caso da garantia ser prestada através de seguro-garantia, deverá ser realizado mediante a 
entrega da apólice, inclusive digital, emitida por empresa em funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, 
sendo a UFSJ a única beneficiária da carta de fiança. 

  7.2.3 - Em caso de Fiança Bancária, deverá ser realizada mediante entrega de carta de fiança fornecida 
por estabelecimento bancário, devidamente registrada em cartório de registro de títulos e documentos, conforme 
determinado pela Lei nº 6.015/73, art. 129 e deverá vir acompanhada de: cópia do estatuto social do banco, cópia 
autenticada da ata da assembléia que elegeu a última diretoria do banco, cópia autenticada do instrumento de 
procuração, em se tratando de procurador do banco e reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da 
carta de fiança. 

  7.3 - Na fiança Bancária, deverá constar do instrumento a expressa renúncia pelo fiador dos benefícios 
previstos nos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro. 

  7.4 - A garantia prestada por fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ser renovada anualmente, no 
mesmo percentual estipulado no subitem 7.1, devidamente atualizada. 

  7.5 - É vedada qualquer cláusula de exceção, principalmente em relação à garantia das verbas trabalhista 
e previdenciárias, nas garantias apresentadas na forma de fiança bancária ou seguro-garantia. 

  7.6 - A perda da garantia em favor da UFSJ, em decorrência de rescisão unilateral da CONTRATADA, 
far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais 
sanções previstas no contrato. 
           7.7 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá 
abranger um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.  

  7.8 - A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  
  7.9.1 - Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas;  
  7.9.2 - Prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 

dolo durante a execução do contrato;  
  7.9.3 - As multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à 

CONTRATADA;  
  7.9.4 - Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 

honradas pela Contratada. 
  7.10 - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 

eventos indicados no item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG 
02/2008.  
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  7.11 – A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em 
conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.  
           7.12 - No caso de alteração do valor do Contrato ou prorrogação de sua vigência, a 
garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros 
utilizados quando da contratação.  

7.13- Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 
qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo 
máximo de 05 (Cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

7.14  - A CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais 
das seguintes hipóteses:  

7.14.1 -Caso fortuito ou força maior;  
7.14.2 -Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações 

contratuais;  
7.14.3 -Descumprimento das obrigações pela contratada decorrentes de atos ou fatos 

praticados pela Administração;  
7.14.4 - Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 
7.15 - Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade 

que não as previstas no item 7.14.  
7.16 - Após a execução do Contrato, será verificado o pagamento das verbas 

rescisórias decorrentes da contratação, ou a realocação dos empregados da CONTRATADA 
em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção dos respectivos 
contratos de trabalho.  

7.16.1 -Caso a CONTRATADA não logre efetuar uma das comprovações acima 
indicadas até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a Contratante 
poderá utilizar o valor da garantia prestada e dos valores das faturas correspondentes a 1 (um) 
mês de serviços para realizar o pagamento direto das verbas rescisórias aos trabalhadores 
alocados na execução contratual, conforme arts. 19-A e 35 da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG n° 2, de 2008, conforme obrigação assumida pela CONTRATADA.  

7.17 - Será considerada extinta a garantia: 
7.17.1 - Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu 
todas as cláusulas do contrato;  

7.17.2  - No prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, caso a 
Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos 
termos da comunicação.  

 
CLÁUSULA OITAVA – DOS REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E 
FISCALIZAÇÃO 
 
           8.1 - O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os 
materiais que serão empregados, o funcionamento e a fiscalização pela CONTRATANTE são 
aqueles previstos no Termo de Referência, Anexo I do Edital. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
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           9.1 - As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA estão estabelecidas no 
Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
           10.1 - As sanções relacionadas à execução do Contrato são aquelas previstas no Termo 
de Referência, Anexo I do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
           11.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no 
art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, 
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital. 
           11.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
           11.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
           11.4 - O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
                1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
                2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
                3 - Indenizações e multas. 

  11.5 - O presente Contrato poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer das partes, bastando para isso 
que a interessada dê ciência à outra de sua intenção, com antecedência mínima de 60 (Sessenta) dias corridos, 
arcando com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, aquele que dê causa. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VEDAÇÕES CONTRATUAIS  
 
           12.1 - É vedado à CONTRATADA: 
                a - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
                b - Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte 
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

           13.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993 e serão incorporadas ao presente Contrato, mediante Termos Aditivos ou 
apostilamentos, quaisquer modificações que a qualquer título se tornarem necessárias durante 
sua vigência. 
           13.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 
           13.3 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 

ENERGIA ELÉTRICA E COM ALUGUEL  
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           14.1 – A forma de ressarcimento de despesas de energia elétrica e de aluguéis pelos 
espaços ocupados pela CONTRATADA e compensados à CONTRATANTE está prevista no 
Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

15.1 - Os serviços de que trata o presente Contrato serão executados pela 
CONTRATADA sob a responsabilidade técnica do Sr. 
________________________________________ . 

  
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

 
   16.1 - A publicação desse Contrato será efetivada, por extrato, no Diário Oficial da 

União, de acordo com o que dispõe a Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, correndo as despesas a 
expensas da CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

 
17.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, que se rege, onde for 

omisso, pelas disposições da Lei 8.666/93, será competente o foro de Justiça Federal 
Subseção Judiciária de São João del-Rei/MG, renunciando as partes CONTRATANTE a 
qualquer outro por mais privilegiado que o seja.  

         E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 
02 (Duas) vias de iguais teor e forma, as quais para maior autenticidade, são também firmadas 
por duas testemunhas.  

São João del-Rei,         de                                  de 2016. 
 

 
 
CONTRATANTE:  

Profª Valéria Heloisa Kemp  
Reitora 

 
 
 
CONTRATADA:  

             Nome  
             Cargo 

 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
                             Nome:                                                          Nome: 
                               CPF:                                                             CPF: 

 


