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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2015 
PROCESSO Nº. 23122.019014/2015-19 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI/UFSJ 
 
 
A Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ, situada à Praça Frei Orlando, 170, Campus Santo 
Antônio, na cidade de São João del-Rei/MG – CEP 36307-352, por intermédio do Pregoeiro designado pela 
Portaria nº 485 de 24 de agosto de 2015, torna público para conhecimento dos interessados que na data, 
horário e local abaixo indicado fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descritos neste Edital, seus Anexos e condições que se enunciam.  
 
 
FUNDAMENTAÇÃO:    O presente certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei no 10.520, de 17 de 

julho de 2002, pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, pela 
Lei Complementar nº. 147, de 7 de agosto de 2014, pelo Decreto n.º 6.204, de 05 
de setembro de 2007, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, pelo Decreto nº 3.722, 
de 09 de janeiro de 2001, com as alterações impostas pelo Decreto nº 4.485, de 25 
de novembro de 2002, e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido 
no presente Edital e seus Anexos.  

 
 
1 - DO OBJETO 
 
1.1 Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento com instalação de 01 elevador, para 
atender ao prédio do Laboratório de Pesquisa e Intervenção Psicossocial – LAPIP, no Campus Dom Bosco da 
Universidade Federal de São João del Rei, conforme especificações e condições gerais do fornecimento 
contidas neste Edital e seus anexos, que poderá ser extraído nos sítios: http://www.ufsj.edu.br/dimap ou 
http://www.comprasgovernamentais.gov.br. 
 
1.2 – O endereço para instalação é: Prédio do LAPIP - Laboratório de Pesquisa e Intervenção Psicossocial, 
localizado no Campus Dom Bosco – CDB, Praça Dom Helvécio, 74, Bairro Fabricas – São João Del Rei. 
 
 
2 - DA ABERTURA 
 
2.1 – A Abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico 
(comunicação pela internet), dirigida por um Pregoeiro, a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo 
com a legislação mencionada neste Edital. Todas as referências de tempo neste Edital, no aviso e durante a 
sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF. 
 
 
2.2 - DATA PARA ENTRADA DA PROPOSTA DO ITEM NO COMPRASNET: a partir da data da liberação do 
edital no Comprasnet, até o horário estipulado para início da sessão pública de lances. 
 
 
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 24/11/2015, às 09 horas.  
UASG: 154069 
LOCAL: Portal Comprasnet - www.comprasgovernamentais.gov.br 
 
2.3 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
ANEXO II – DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES 
 
ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO 
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2.4 - Dotação Orçamentária e Estimativa 
 

2.4.1 - As despesas para atender a esta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados 
no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 
 
Fonte: 0112.000000 
 
Programa de Trabalho: 087892 
 
Elemento de Despesa: 4490-51 – Obras e Instalações 
 

2.4.2 - O valor disponível para aquisição do objeto é de R$ 97.915,00 (noventa e sete mil, 
novecentos e quinze reais), conforme consta dos autos. 
 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 - Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto 
da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as exigências, 
inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e estejam com Credenciamento 
regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 
8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.  
 
3.2 - As microempresas e empresas de pequeno porte, que quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela 
LC 123/2006 deverão inserir em campo próprio no sistema COMPRASNET sua condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, por meio de declaração de enquadramento no art. 3º da LC nº. 123/2006. A não 
informação da declaração indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios da Lei Complementar nº. 
123/2006. 
 

3.2.1 - O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das 
vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do tratamento 
diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá declarar sua condição de ME/EPP no sistema 
Comprasnet.  
 
3.3 - Como condição de participação no Pregão a licitante deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

 
3.3.1 - 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; 
 
3.3.2 - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores;  
 
3.3.3 - 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; 

 
3.3.4 - que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa n° 2, 

de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão; 

 
3.4 - Não será admitida nesta licitação a participação de interessados: 
 
 3.4.1 - que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual 
ou Municipal, suspenso, ou que por estas tenha sido declarada inidônea nos termos do artigo 7° da Lei n° 
10.520, de 2002, e decretos regulamentadores; 
 
 3.4.2 - que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si, 
quaisquer que seja sua forma de constituição; 
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 3.4.3 - estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
 
 3.4.4 - quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 
de 1993: 
 
  3.4.4.1 - que possuem servidor ou dirigente de órgão ou da UFSJ ou os responsáveis pela 
licitação; 
 
  3.4.4.2 - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
 
 3.4.5 - que estejam inadimplentes, suspensas de licitar ou contratar com a UFSJ; 
 
 3.4.6 - com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas ou em 
processo de recuperação extrajudicial, em dissolução ou em liquidação. 
 
3.5 - DA VISTORIA 
 
Para o correto dimensionamento e elaboração da proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações 
do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado pela UFSJ para esse fim, que deverá 
ser agendada pelo telefone (32) 3379 2303 no horário de 09:00 às 11:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas. 
 
O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até 2 (dois) 
dias úteis anteriores à data prevista para abertura da sessão pública. 
 
Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado e esta não é quesito 
obrigatório para a participação do certame. 
 
 
4 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  
 
4.1 – Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao (a) 
Pregoeiro (a), até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente 
por meio eletrônico via internet, no endereço secol@ufsj.edu.br. O pedido de esclarecimentos será respondido 
em até vinte e quatro horas. 
 
4.2 - Qualquer pessoa poderá impugnar, na forma eletrônica, os termos do presente Edital até 02 (dois) dias 
úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico, cabendo ao(à) Pregoeiro(a) 
decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. A impugnação deverá ser realizada por forma 
eletrônica pelo e-mail secol@ufsj.edu.br. 
 
 4.2.1 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as 
falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o 2º (segundo) dia útil que anteceder à data da 
abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico, hipótese em que a comunicação do suposto vício não poderá 
ser aproveitada a título de recurso. 
 
4.3 - Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas serão       divulgados 
pelo Pregoeiro no Comprasnet. 
 
4.4 - Não serão reconhecidas as impugnações interpostas após o vencimento dos prazos legais. 
 
4.5 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 
Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação das propostas. 
 
 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1 - 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. 
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5.2 - O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal – Comprasnet, no 
sítio www.comprasnet.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado. 
 
5.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade do licitante ou de seu 
representante e na presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 
eletrônico (§ 6º, Artigo 3º do Decreto nº. 5.450/05). 
 
5.4 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a UFSJ, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (§ 5º, 
art.3º do Decreto nº. 5.450/05). 
 
5.5 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema 
para imediato bloqueio de acesso. 
 
 
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS E DOCUMENTOS  
 
6.1 - 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. 
 

6.1.1 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada, conforme preceitua o art. 21, § 4º, do Decreto nº. 5.450/05. 
 
6.2 - O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como verdadeira e firme sua proposta e subseqüentes lances, se for o caso, (artigo 13, 
inciso III, Decreto 5.450/05), bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando 
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (artigo 13, inciso IV, Decreto 5.450/05).  
 
6.3 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 
campos: 
 
 6.3.1 - Valor unitário e total do item; 
 
 6.3.2 - Marca; 
 
 6.3.3 - Fabricante;  
 
 6.3.4 - Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou 
de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 
 
6.4 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 
6.5 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos 
bens. 
 
6.6 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 
apresentação.  
 
6.7 - O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema COMPRASNET, se o produto 
ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no 
Termo de Referência, se for o caso. 
 
6.8 - Após o término da etapa dos lances, a licitante detentora da melhor oferta para o item, deverá 
apresentar pelo e-mail secol@ufsj.edu.br ou via sistema comprasnet, quando solicitado pelo chat, a 
proposta digitada, acompanhada(s) de catálogos do(s) equipamento(s) e materiais quando solicitados, em 
até 02 (duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema e, sem alternativas, rasuras ou 
entrelinhas, devendo ser assinada pelo representante legal. Deverá conter o número do item, atender aos 



 

 5 

padrões de especificação e guardar perfeita caracterização com o objeto licitado, em conformidade com a 
descrição contida no Termo de Referência. Deverá, ainda, conter o valor total, em conformidade com os 
lances ofertados, bem como a marca e fabricante dos produtos ofertados. Os originais deverão ser enviados 
via correio, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, para a Equipe de Pregão da UFSJ, localizado na 
Praça Frei Orlando, 170 - Centro, “Campus Santo Antônio” – Cep: 36.307-352 - São João Del-Rei/MG, 
devendo, obrigatoriamente, conter na parte externa:  
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº.  068/2015 
PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
6.8.1 - Deverá consignar expressamente o valor total do item, estando incluídas todas as despesas, 

encargos previdenciários, trabalhistas, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento dos bens sociais objeto deste Pregão Eletrônico. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento 
ou reajustamento de preços será considerada. 
 

6.8.2 - Deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de 
preço ou qualquer outra condição não prevista neste Edital. 
 

6.8.3 - O prazo para entrega e instalação do elevador será de 180 (cento e oitenta) dias, após a 
assinatura do contrato e contados a partir da expedição da respectiva ordem de serviço pela Divisão de 
Projetos e Obras da UFSJ.  

 
6.8.4 - O local de entrega e instalação está definido no Termo de Referência, sendo o frete, carga e 

descarga e demais despesas previstas por conta do fornecedor até o local do determinado. 
 

6.8.5 - Deverá conter o prazo de pagamento de até 15 (quinze) dias úteis após a entrega do objeto e 
estar em conformidade com as condições deste edital e seus anexos e conter: razão social, endereço, 
telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta corrente, praça de pagamento, e-mail. 
Deverá conter a marca/fabricante do material e/ou equipamento ofertado. 
 

6.8.6 - O valor deverá ser apresentado em moeda corrente nacional, sendo os centavos com apenas 
duas casas decimais. Não serão considerados, para efeito de empenhamento, valores cujo preço contenha 
mais de duas casas decimais, sendo desconsideradas as frações de centavos. Ex: 0,0123, será empenhado 
0,01. 

 
6.8.7 - Prazo de garantia do produto deverá ser observado o parâmetro mínimo do Termo de 

Referência. 
 
6.9 - A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos. 
 
 
7 - DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
7.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados neste Edital. 
 
7.2 - O Pregoeiro desclassificará as propostas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referência. 
 

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

 
7.2.2 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 

7.3 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes. 
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7.4 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 
da fase de lances. 
 
7.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lance exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
 

7.5.1 - O lance deverá ser ofertado pelo valor TOTAL do item. 
 

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

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

 
7.8 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar pelo Sistema. 
 
7.9 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada à identificação do detentor do lance. 
 
7.10 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o 
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.  
 
7.11 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes. 
 
7.12 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente, emitido 
pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de até trinta minutos, aleatoriamente, 
determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção dos 
lances. 
 
7.13 - 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. 
 
7.14 - 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 6.204, de 2007. 
 
7.15 - 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. 
 
7.16 - 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. 
 
7.17 - 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. 
 
7.18 - No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de pequeno porte e 
equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se identifique a 
primeira que poderá apresentar melhor oferta.  
 



 

 7 

7.19 - Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 
1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido 
nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010. 
 
7.20 - Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de menor preço não tenha por 
objeto produto manufaturado nacional, o sistema automaticamente indicará as propostas de produtos 
manufaturados nacionais que estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo 
Pregoeiro. 
 

7.20.1 - Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência tornar-se-á a 
proposta classificada em primeiro lugar.  
 
7.21 - Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei 
nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens: 
 
 7.21.1 - produzidos no País; 
 
 7.21.2 - produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  
 
 7.21.3 - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País. 
 

7.21.4 - Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os 
licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 
 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 - As propostas de preços serão julgadas pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, dentro das 
especificações solicitadas.  
 
8.2 - Analisada a aceitabilidade do preço obtido em relação ao valor de referência, o pregoeiro divulgará o 
resultado do julgamento das propostas de preços. 
 

8.2.1 - Os preços não poderão ultrapassar o valor máximo para aquisição definido no Termo de 
Referência e que apresente preço manifestamente inexequível. 
 

8.2.2 - Considera-se inexequível a proposta que 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.  
 
8.3 - A aceitação da proposta ocorrerá em momento ou data posterior à sessão de lances, a critério do 
pregoeiro, que comunicará aos licitantes através do sistema eletrônico. 
 
8.4 - O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que envie imediatamente documento contendo as características 
do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações 
pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro 
meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de 
não aceitação da proposta. 
 

8.4.1 - Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis 
à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu 
perfeito manuseio, quando for o caso. 
 
8.5 - Não serão exigidas apresentação de amostra do produto ofertado e demonstração do serviço ofertado. 
 
8.6 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou, se o licitante desatender as exigências 
habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e 
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procedendo a habilitação do proponente na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

 
8.6.1 - 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. 

 
8.6.2 - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subseqüente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
8.6.3 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 
 

8.7 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para 
a continuidade da mesma. 
 
8.8 - 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. 
 
8.9 - Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem de 
preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, com posterior 
encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da caracterização do produto manufaturado 
nacional. 
 
 8.9.1 - O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos 
regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação 
da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
  
 8.9.2 - Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão 
reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência. 
 
8.10 - Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição de 
habilitação, na forma determinada neste Edital. 
 
8.11 - Não poderá haver desistência das propostas e dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às sanções constantes neste Edital. 
 
 
9 - DA HABILITAÇÃO 
 
9.1 - 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: 
 
 9.1.1 - SICAF; 
 

9.1.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

 
9.1.3 - 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). 
 
9.1.4 - Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
 
9.1.5 - Será proibido de contratar com o Poder Público a empresa cujo sócio majoritário esteja 

vinculado como sócio majoritário em outra pessoa jurídica com ocorrências impeditivas nos termos do artigo 7° 
da Lei n° 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores. 
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9.1.6 – Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

 
9.2 - O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à 
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 
e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10. 
 

9.2.1 - Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente 
quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. A verificação se dará mediante 
consulta on line, realizada pelo Pregoeiro, devendo o resultado ser impresso e anexado ao processo. 

 
9.2.2 - 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 das sociedades cooperativas, conforme disposto no art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

 
9.3 - 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 Regularidade Fiscal e trabalhista: 
 

9.3.1 - Habilitação jurídica:  
 

9.3.1.1 - no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis; 

 
9.3.1.2 - em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 
9.3.1.3 - 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; 
 
9.3.1.4 - 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; 

 
9.3.1.5 - decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País; 
 
9.3.1.6 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 
 

9.3.2 - Regularidade fiscal e trabalhista: 
 

9.3.2.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
 
9.3.2.2 - prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos 
federais e à Divida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);  

 
9.3.2.3 - prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 
 
9.3.2.4 - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 
9.3.2.5 - 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; 
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9.4 - As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a Qualificação Técnica, por 
meio de:  

 
9.4.1. Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, da 

empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados, que comprove 
atividade relacionada com o objeto desta licitação. 

9.4.1.1. No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou 
inscritos no CREA do Estado de Minas Gerais, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão 
regional por ocasião da assinatura do contrato. 
 

9.4.2. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características e prazos com o objeto da licitação, ou com o item pertinente, através da apresentação dos 
seguintes documentos: 

 
9.4.2.1. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de 

capacidade técnica, registrados no CREA, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução serviço, compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da presente licitação. 

 
9.4.2.2. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão 

de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em 
nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão do serviço, mediante 
apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - 
RRT, de profissional  Engenheiro Mecânico relativo à execução dos serviços de fornecimento e instalação de 
elevador com características similares ou superiores (tipo de acionamento, velocidade, capacidade, número de 
paradas), ao objeto desta licitação. 
 

9.4.3. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer 
ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como 
tal, para fins deste Convite, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; 
o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência 
Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de 
compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação. 

9.4.4. Deverá(ão) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnico profissional, ou 
da(s) certidão(ões) expedida(s) pela entidade profissional competente, em destaque, os seguintes dados: data 
de início e término dos serviços; local de execução; nome do contratante e da pessoa jurídica contratada; nome 
do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) na entidade 
profissional competente; especificações técnicas dos serviços e os quantitativos executados; 

9.4.5. A qualificação técnica do profissional deverá estar de acordo com as regulamentações das 
atribuições profissionais conforme descrito na Resolução nº 218 de 29/06/73 e 1.010/2005 do CONFEA, 
Decreto Federal nº 23.569/1933 e Lei nº 12.378/10 de 31/12/2010 do CAU. 

9.4.6. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 
substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

 
9.5 - Os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados pelos licitantes via e-mail 
secol@ufsj.edu.br ou via sistema comprasnet, quando solicitado pelo chat, no prazo de 02 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 encerramento da fase de lances. 
 

9.5.1 - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente 
permitidos. 
 
9.6 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. Caso o 
licitante tenha alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, prorrogável por igual período, 
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para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

 
9.6.1 - A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela 

Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo 
insuficiente para o empenho devidamente justificados. 
 

9.6.2 - A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 
licitante sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 
9.7 - 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. 
 
9.8 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
 
 9.8.1 - No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de julgamento da 
proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
9.9 - A apresentação de declarações falsas relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação (subitem 
3.3 do Edital) sujeitará o licitante às sanções previstas no artigo 7º da Lei 10.520/02, no artigo 14 do Anexo I 
do Decreto nº 3.555/00, no artigo 28 do Decreto nº. 5.450/05. 
 
 
10 - DOS RECURSOS  
 
10.1 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno 
porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será concedido 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. 
 
10.2  -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. 

 
10.2.1 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 
 
10.2.2 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 
 
10.2.3 - 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. 
 
10.3 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
10.4 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 
neste Edital. 
 
 
11 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
11.1 - 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. 

 
11.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 
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12 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
12.1 - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência e na 
Minuta de Contrato.  
 
 
13 - DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 
13.1. O Recebimento e a aceitação do objeto são os estabelecidos no Termo de Referência. 
 
14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
14.1 - As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 10.520 de 2002, 
no Decreto nº 3.555 de 2000 e no Decreto nº 5.450, de 2005. Ficará impedido de licitar e contratar com a 
União, e será descredenciado no SICAF e no Cadastro de fornecedores da Universidade Federal de São João 
del-Rei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito à ampla defesa sem prejuízo das demais 
cominações legais previstas neste edital, o licitante que: 
 
 14.1.1 - não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
 
 14.1.2 - Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
 
 14.1.3 - Apresentar documentação falsa; 
 
 14.1.4 - Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 
 
 14.1.5 - Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade; 
 
 14.1.6 - Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
 
 14.1.7 - 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. 
 
 14.1.8 - Cometer fraude fiscal. 
 

14.2. Pela inobservância das condições estabelecidas para o serviço objeto deste Contrato serão aplicadas as 
seguintes penalidades: 

I- Advertência; 

II- Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Federal, pelo 
período de até 24 (vinte e quatro) meses; 

III- Multa de 20% (vinte por cento) do valor total estimado para a contratação, pela não assinatura do 
Contrato, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação da UFSJ, e, ainda, pela não 
prestação dos serviços e por não iniciar as atividades no prazo estabelecido pela UFSJ; 

IV- Multa de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, aplicável por dia de atraso, limitado a 5% (cinco 
por cento) do mesmo valor por atraso na entrega dos serviços; 

V- Multa de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato por executar os serviços, objeto do Contrato, 
em desacordo com as normas técnicas e/ou especificações legais vigentes; 

VI- Multa de 5% (cinco por cento) do o valor total do Contrato, por cada descumprimento de outras 
cláusulas contratuais e aplicada, em dobro, no caso de reincidência. 

VII- Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% 
(cinco por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia; 

VIII- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, sanção esta de 
competência exclusiva do Ministro de Estado, podendo a reabilitação ser requerida após o prazo de 02 
(dois) anos de sua aplicação.   
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14.3. Cada uma das multas a que se refere esta Cláusula, se submetem às seguintes disposições: 

I- Quando aplicada no último mês de prestação dos serviços, será descontada da garantia, se prestada 
mediante caução em dinheiro; 

II- Se a garantia for efetivada em outras modalidades, o valor da multa poderá ser retido, do último 
pagamento devido, até que seja executada; 

III- Se a garantia não abranger o valor da multa e o pagamento tiver sido realizado, a diferença da multa 
deverá ser depositada, pela CONTRATADA, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, na conta 
da CONTRATANTE, mediante guia de recolhimento a ser fornecida pela UFSJ; 

IV- Reiterados descumprimentos das cláusulas contratuais ensejarão a rescisão Contratual. 

14.4. As sanções previstas nos poderão ser aplicadas, também, nas hipóteses de que trata o art. 88 da Lei 
8.666/93. 

14.5. Previamente à aplicação das penalidades mencionadas neste item, a CONTRATADA será notificada por 
escrito, garantindo-se ampla defesa. Decidindo-se pela aplicação da(s) penalidade(s) caberá, ainda, recurso 
para a autoridade imediatamente superior. 

14.6. A aplicação de uma das penalidades previstas neste Item não exclui a possibilidade de aplicação de 
outras. 
 
14.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores (SICAF); 

14.8. Além das multas a que está sujeita, se a UFSJ já tiver pago à CONTRATADA e esta não tiver sanado os 
problemas apurados no prazo concedido pela Administração, deverá, ainda, ressarcir o valor recebido, 
atualizado monetariamente pelo IGP-DI, da data do pagamento até a data do efetivo ressarcimento. 
 

14.8.1 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada/compensada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela administração. Efetuados esses descontos/compensações, caso ainda haja saldo 
devedor, ou inexistentes a garantia e/ou pagamentos devidos pela CONTRATANTE, o valor da multa aplicada 
deverá ser recolhido junto à agência do Banco do Brasil S/A, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da 
notificação, por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU. 
 

14.8.2 - Na hipótese de não pagamento ou recolhimento referido no subitem imediatamente acima, os 
valores serão objeto de inscrição em dívida ativa e sua consequente cobrança pelos meios legais. 
 

14.8.3 - Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, 
ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a incidência das 
consequências legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos eventualmente causados à 
CONTRATANTE. 
 
14.9 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 
e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
 
14.10 - 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. 
 
15 - DO CONTRATO 
 
15.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para assinatura 
do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital. 

15.1.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pela 
licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos 
deste Edital. 
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15.1.2. Será exigida garantia dos serviços prestados pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses e dos 
equipamentos fornecidos pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, contado(s) do seu recebimento 
definitivo.  

15.1.3. A licitante convocada deve apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado 
da data da entrega da via do contrato assinada, comprovante de prestação de garantia no valor e 
nas condições descritas em anexo.  

15.1.4. A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, poderá ser executada para fins de 
ressarcimento, indenização e pagamento de multas contratuais de qualquer natureza. 

15.2. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 
solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
UFSJ. 

15.3. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do Sicaf e de outros meios se a licitante 
vencedora mantém as condições de habilitação. 

15.4. Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidos, poderá 
ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após negociações e verificação da adequação da 
proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação.  

15.5. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a 
licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
15.6. A recusa injustificada do licitante classificado em primeiro lugar para assinar o contrato, no prazo de 10 
(dez) dias úteis, após devidamente convocado, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, o 
que implicará na aplicação das sanções previstas no presente Edital. 
 
15.7. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, nos termos do § 1º do artigo 65, da Lei nº 8.666, de 1993 c/c artigo 9º, § 4º, II da 
Lei nº 12.462/2011. 
 
15.8. É vedada a subcontratação do objeto deste contrato. 
 
15.9. O prazo para entrega e instalação do elevador será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, após a 
assinatura do contrato e contados a partir da expedição da respectiva ordem de serviço pela Divisão de 
Projetos e Obras da UFSJ. O prazo de vigência do contrato será de 360 (trezentos e sessenta) dias. 
 
16 – DA GARANTIA DO CONTRATO 
 
16.1. Para a formalização do contrato, a CONTRATADA deverá prestar garantia no valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor da proposta conforme disposto no artigo 56 da Lei 8.666/93, devendo ser 
apresentada em até 10 dias úteis, após a assinatura do contrato, conforme disposto na legislação vigente. Nos 
casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administração, dos quais o contratado ficará 
depositário, ao valor da garantia deverá ser acrescido o valor desses bens, conforme disposto no artigo 56 da 
Lei 8.666/93 em seu § 5o. 
 

16.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa 
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois 
por cento).  
 
16.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) 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 n. 8.666, de 1993. 
 
16.1.3. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor 
valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, 
para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor 
calculado com base no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta. 
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16.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período mínimo 
de três meses após o término da vigência contratual. 
 
16.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  
 

16.3.1. prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 
obrigações nele previstas;  
 
16.3.2. prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução 
do contrato;  
 
16.3.3. as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada; 
 
16.3.4. obrigações fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela Contratada. 
 

16.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 
anterior. 
 
16.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa Econômica Federal, com 
correção monetária. 
 
16.6. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central 
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 
 
16.7. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a 
vigência do contrato. 
 
 16.7.1. No caso 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 do seguro. 
 
16.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos 
benefícios do artigo 827 do Código Civil. 
 
 16,8.1. No caso de fiança bancária, deverá ser realizada mediante entrega da carta de fiança fornecida 
por estabelecimento bancário, devidamente registrada em cartório de registro de títulos e documentos, 
conforme determinado pela Lei nº 6.015, art. 129. 
 
16.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 
readequada ou renovada nas mesmas condições. 
 
16.10. 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 30 (trinta) dias, contados da data em 
que for notificada. 
 
16.11. A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:  
 

16.11.1. caso fortuito ou força maior;  
 
16.11.2. alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;  
 
16.11.3. descumprimento das obrigações pela Contratada decorrentes de atos ou fatos praticados pela 
Contratante;  
 
16.11.4. atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 
 

16.12. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas 
neste item. 
 
16.13. Será considerada extinta a garantia: 
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16.13.1. 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; 
 
16.13.2. no prazo de três meses após o término da vigência, caso a Contratante não comunique a 
ocorrência de sinistros. 

 
16.13.3. A garantia somente será liberada após o perfeito e integral cumprimento do contrato,que 
somente será assim considerado quando a CONTRATADA comprovar o pagamento de todas as 
obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes à mão de obra utilizada. 

 
16.14. É vedada qualquer cláusula de exceção, principalmente em relação à garantia das verbas trabalhistas e 
previdenciárias, nas garantias apresentadas na forma de fiança bancária ou seguro-garantia. 
 
16.15. Caso o pagamento das verbas rescisórias trabalhistas e previdenciárias decorrentes da contratação não 
sejam comprovados até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência do contrato, a garantia será 
utilizada para o pagamento dessas verbas diretamente ela UFSJ. 
 
16.16. A perda da garantia em favor da UFSJ, em decorrência de rescisão unilateral do contrato, far-se-á de 
pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções 
previstas no contrato. 
 
17 - DO PAGAMENTO 
 
17.1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento e 
inspeção do objeto licitado pela Divisão de Projetos e Obras da UFSJ, condicionado à apresentação da Nota 
Fiscal ou Fatura, através de depósito em conta bancária indicada pelo fornecedor, observado o disposto no art. 
5º e no inciso II do § 4º do art. 40 da Lei nº. 8.666/93 se couber. 
 
17.2 - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota 
fiscal apresentada.  
 
17.3 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal 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. 
 
17.4 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 
 
17.5 - Antes de cada pagamento à Contratada será realizada consulta on line ao SICAF e, se necessário, aos 
sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital. 
 

17.5.1 - 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. 
 

17.5.2 - 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.   
 

17.5.3 - 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.  
 
17.6 - 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.   
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17.7 - 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.  
 
17.8 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 
17.9 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 
2006, 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. (Anexo II) 
 
17.10 - 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. 
 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
 

I = (TX) 
I = (6/100) 

365 
 

I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 
 
18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
18.1 - 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 subseqüente, no mesmo 
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário. 
 
18.2 - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem 
a substância 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. 
 
18.3 - A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação do resultado desta licitação 
não implicará direito à contratação. 
 
18.4 - As normas que disciplinam este Pregão 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. 
 
18.5 - 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. 
 
18.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na 
UFSJ, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 
 
18.7 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
 
18.8 - Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o processo, 
prevalece a previsão do Edital. 
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18.9 - É facultada ao pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar do mesmo desde a realização da sessão pública. 
 
18.10 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 
ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 
cumprimento do contrato. 
 
18.11 - O órgão promotor do certame não disponibilizará suas instalações, bem como equipamentos ou 
conexões com o provedor do sistema eletrônico, às licitantes interessadas em participar deste Pregão 
Eletrônico. 
 
18.12 - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado e fundamentado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e, também, 
fundamentado. 
 
18.13 - Dos atos praticados, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os autos 
do procedimento e as ocorrências relevantes. 
 
18.14 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 
5.450, de 2005, do Decreto nº 3.722, de 2001, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 
1993, subsidiariamente. 
 
 
19 - DO FORO 
  
19.1 - Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de São João del-Rei, para dirimir qualquer 
controvérsia não resolvida entre as partes. 
 
 

 São João del-Rei, 04 de novembro de 2015. 
 
 
 

Vera Lucia Meneghini Vale 
Pregoeira 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 – OBJETO 
 

Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento com instalação de 01 elevador, a ser instalado 
no prédio do Laboratório de Pesquisa e Intervenção Psicossocial – LAPIP, no Campus Dom Bosco da 
Universidade Federal de São João del Rei. 
 
Descrição detalhada - ITEM 01: Fornecimento com instalação de 01 elevador, com capacidade mínima de 
600kg – 8 pessoas, com velocidade 0,70 a 1,00m/s, tensão e freqüência variáveis, comando controle seletivo 
coletivo, com 2 paradas, indicador de posição digital, cabina em aço inox escovado com iluminação 
fluorescente, para portadores de deficiência, corrimão no fundo, porta de correr, acionamento automático e 
todos os acessórios necessários. A ser instalado sem casa de máquina e durante o período de garantia, a 
manutenção do equipamento correrá por conta do contratado e deverá ser feita pelo fornecedor do 
equipamento para o prédio do Laboratório de Pesquisa e Intervenção Psicossocial – LAPIP, no Campus Dom 
Bosco da Universidade Federal de São João del Rei. 
 
 
2– JUSTIFICATIVA 
 
O LAPIP - Laboratório de Pesquisa e Intervenção Psicossocial é um laboratório interdisciplinar vinculado ao 
Departamento de Psicologia e ao Mestrado de Psicologia (PPGPSI) da Universidade Federal de São João del-
Rei. Tem desenvolvido vários projetos de pesquisa e prestado serviços na área de extensão universitária.  
O projeto do prédio para este laboratório prevê, em sua estrutura (inclusive com o fosso já construído), a 
instalação de um elevador, o qual não pôde ser contemplado na execução da obra. Nas atividades, 
desenvolvidas neste espaço, tem uma incidência elevada da presença de idosos e portadores de deficiências, 
que, pela falta do elevador não podem acessar o 2º pavimento do prédio, onde ficam localizadas as salas dos 
docentes e os demais espaços do Laboratório. 
É dever, da administração pública, propiciar meios de acessibilidade universal a todos os cidadãos, conforme 
estabelece a Constituição Federal. Assim, a instalação do elevador propiciará acessibilidade aos servidores e 
usuários em geral, aqueles com dificuldades de locomoção e portadores de necessidades especiais, desde o 
térreo da edificação até o segundo pavimento. 
 
3– DA OPÇÃO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 
 
O presente procedimento licitatório será realizado na modalidade pregão eletrônico do tipo menor preço e 
obedecerá, integralmente as disposições da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto nº 3.555, de 
08/08/2000, Decreto nº 3.693, de 20 de dezembro de 2000, Decreto nº 3.784, de 06 de abril de 2001, Decreto 
3.722, de 09 de janeiro de 2001, alterado pelo Decreto 4.485, de 25 de novembro de 2002, Decreto N° 5.450, 
de 31 de maio de 2005, Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, Decreto 6.204, de 05 de setembro de 2007 
e, subsidiariamente, pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, pela IN/SLTI/MPOG nº02, de 30 de abril de 
2008, Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1997, pela IN SLTI/MPOG n° 02/2008, Portaria n° 03, de 23 de 
janeiro de 2012, pelo Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, pela Portaria n° 22 de 12 de abril de 2012 
SLTI e pelo Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013, bem como pelas alterações posteriores e demais 
legislações pertinentes e por ser considerado serviço comum.  
 
4– LOCAL DE EXECUÇÃO  
 
Prédio do LAPIP - Laboratório de Pesquisa e Intervenção Psicossocial, localizado no Campus Dom Bosco – 
CDB, Praça Dom Helvécio, 74, Bairro Fabricas – São João Del Rei. 
 
5– PRAZO DE EXECUÇÃO.  
 
O prazo para entrega e instalação do elevador será de 180 (cento e oitenta) dias, após a assinatura do contrato 
e contados a partir da expedição da respectiva ordem de serviço pela Divisão de Projetos e Obras da UFSJ. O 
prazo de vigência do contrato será de 360 (trezentos e sessenta) dias. 
 
6– METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros a seguir estabelecidos: 
 
a) Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com as prescrições das normas da ABNT 
aplicáveis a cada serviço ou aplicação de material. 
 
b) Os materiais e equipamentos utilizados deverão ser aplicados ou instalados seguindo a orientação dos 
fabricantes. 
 
c) Deverá ser utilizada mão de obra em quantidade adequada, de forma a permitir a conclusão dos trabalhos 
no prazo previsto no cronograma de execução. 
 
d) A mão de obra deverá ser qualificada para realizar os serviços à que forem designados, e deverão ser 
supervisionados pelo responsável técnico da empresa contratada. 
 
e) A empresa deverá fornecer todos os equipamentos e ferramental adequado, necessário para a perfeita 
execução dos serviços com qualidade e segurança. 
 
f) A empresa deverá fornecer aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual necessários, 
considerando os serviços, de acordo com a legislação. 
 
g) Todos os funcionários deverão permanecer identificados por meio de crachá com identificação da empresa. 
 
h) Deverá haver emprego prioritário de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias – Primas de origem 
local, nos termos do art.12, inc. IV, da Lei nº 8.666/93, e § 1º do art. 4º da IN nº 01/10, da SLTI. 
 
i) Os materiais que serão utilizados pela empresa deverão ser, prioritariamente, recicláveis, reutilizáveis e 
biodegradáveis, com redução da necessidade de sua manutenção, nos termos do inc. VIII do art. 4º da IN nº 
01/10, da SLTI. 
 
j) A empresa deverá cumprir o Projeto de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil, nos termos da 
Resolução nº 307, de 05/07/2012, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), e § 3º do art. 4º da IN 
nº 01/10 da SLTI, sob pena de multa. 
 
k) A empresa deverá utilizar obrigatoriamente agregados reciclados nos serviços de engenharia sempre que 
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior aos agregados naturais, nos 
termos do § 3º do art.4º da IN nº 01/10 da SLTI. 
 
l) A empresa deverá cumprir o Projeto de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil, nos termos da 
Resolução nº 307, de 05/7/02, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, e § 3º do art. 4º da IN nº 01/10 da 
SLTI, sob pena de multa. 
 
m) – A Empresa deverá cumprir a Instrução Normativa nº 2 da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Infomação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 04/06/2014, que dispõe sobre regras para 
a aquisição ou locação de máquinas e aparelhos consumidores de energia e uso da Etiqueta Nacional de 
Conservação de Energia (ENCE) nos projetos e respectivas edificações públicas federais novas ou que 
recebam retrofit. 
 
7– VISTORIA 
 
Para o correto dimensionamento e elaboração da proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações 
do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado pela UFSJ para esse fim, que deverá 
ser agendada pelo telefone (32) 3379 2303 no horário de 09:00 às 11:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas. 
 
O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até 2 (dois) 
dias úteis anteriores à data prevista para abertura da sessão pública. 
 
Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado e esta não é quesito 
obrigatório para a participação do certame. 
 
8– QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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A contratada deverá, por ocasião da qualificação técnica, cumprir os seguintes requisitos além dos previstos no 
edital: 
 

8.4.1. Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, da 
empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados, que comprove 
atividade relacionada com o objeto desta licitação. 

8.4.1.1. No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou 
inscritos no CREA do Estado de Minas Gerais, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão 
regional por ocasião da assinatura do contrato. 
 

8.4.2. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características e prazos com o objeto da licitação, ou com o item pertinente, através da apresentação dos 
seguintes documentos: 

 
8.4.2.1. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de 

capacidade técnica, registrados no CREA, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução serviço, compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da presente licitação. 

 
8.4.2.2. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão 

de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em 
nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão do serviço, mediante 
apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - 
RRT, de profissional  Engenheiro Mecânico relativo à execução dos serviços de fornecimento e instalação de 
elevador com características similares ou superiores (tipo de acionamento, velocidade, capacidade, número de 
paradas), ao objeto desta licitação. 
 

8.4.3. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer 
ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como 
tal, para fins deste Convite, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; 
o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência 
Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de 
compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação. 

8.4.4. Deverá(ão) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnico profissional, ou 
da(s) certidão(ões) expedida(s) pela entidade profissional competente, em destaque, os seguintes dados: data 
de início e término dos serviços; local de execução; nome do contratante e da pessoa jurídica contratada; nome 
do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) na entidade 
profissional competente; especificações técnicas dos serviços e os quantitativos executados; 

8.4.5. A qualificação técnica do profissional deverá estar de acordo com as regulamentações das 
atribuições profissionais conforme descrito na Resolução nº 218 de 29/06/73 e 1.010/2005 do CONFEA, 
Decreto Federal nº 23.569/1933 e Lei nº 12.378/10 de 31/12/2010 do CAU. 

8.4.6. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 
substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

 
9– GARANTIA DO EQUIPAMENTO 
 
9.1- Os serviços, equipamentos, peças e componentes, deverão ser garantidos pela Contratada por um 
período mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega definitiva do objeto deste certame. 
 
9.2- Durante a vigência da garantia, todas as peças, componentes ou quaisquer outros materiais relacionados 
ao objeto que apresentarem defeito, falha ou avaria, deverão ser imediatamente substituídos pela Contratada, 
sem ônus para a Administração, incluindo-se também a mão-de-obra. 
 
9.3- A empresa a ser contratada deverá efetuar manutenções preventivas e corretivas, com inclusão de 
serviços e peças por meio de visitas mensais, enquanto perdurar o período de garantia. 
 
9.4- Com relação às manutenções corretivas, a Contratada deverá fazer o atendimento dentro do prazo 
máximo de 12 (doze) horas após o chamado técnico por parte do Gestor do Contrato, devendo ser ressaltado 
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que o equipamento não poderá ficar inoperante e/ou funcionando com pendência por período superior a 72 
(setenta e duas) horas. 
 
9.5- Visando a agilidade no atendimento durante o período de garantia, a empresa a ser contratada deverá 
comprovar a existência de filial e/ou corpo técnico no Estado de Minas Gerais. 
 
10– OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA LICITANTE VENCEDORA 
 
Constituem obrigações da Licitante vencedora, além de outras previstas neste termo e na legislação pertinente, 
as seguintes:  
 
10.1. Os serviços deverão ser executados rigorosamente dentro das especificações contidas no item 01 deste 
Termo e na proposta técnica elaborada pela empresa a ser contratada para o fornecimento e instalação do 
equipamento e os demais elementos que integram o instrumento de licitação. 
 
10.2. Serão por conta da Contratada os materiais necessários à execução de todos os serviços, assim como 
toda mão-de-obra, as obrigações sociais e Trabalhistas, além dos equipamentos indispensáveis, que garantam 
a excelência na execução dos serviços. 
 
10.3. Os materiais, peças, componentes e ferramental a serem utilizados na execução dos serviços deverão ter 
registro no INMETRO, quando se tratar de produto que exige o registro. 
 
10.4. A Contratada ficará obrigada a empregar na execução dos serviços operários especializados, 
devidamente trajados, portando crachás de identificação, supervisionados por um engenheiro mecânico, bem 
como afastar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da notificação, quaisquer 
deles que porventura venham a faltar com respeito à fiscalização, recusem-se a utilizar os equipamentos de 
proteção individual (EPI’s) ou deixem de cumprir as determinações. 
 
10.5. O fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), tais como capacetes, luvas, óculos de 
proteção, cintos de segurança, botas, roupas adequadas ao desempenho dos trabalhos, bem como o 
ferramental adequado, será de responsabilidade da Contratada. 
 
10.6. As especificações somente poderão ser modificadas com autorização da fiscalização. 
 
10.7. Todos os demais serviços decorrentes daqueles contratados ficarão por conta da contratada como 
traslado de materiais e equipamentos, furação em parede, solda, serragem, pintura, etc. A Contratada ficará 
ainda responsável pela fixação de todos os avisos relacionados ao uso correto e segurança do equipamento, 
tudo em conformidade com a Lei pertinente. 
 
10.8. Qualquer serviço somente poderá ser considerado como extraordinário quando previamente autorizado 
por escrito pela fiscalização da contratante. 
 
10.9. Será mantido no local da execução dos serviços um Diário de Ocorrências, fornecido pela Contratada, 
destinado exclusivamente às anotações dessa e da fiscalização sobre o andamento da obra, modificações, 
solicitações e outras ocorrências previstas em lei. Esse diário é de responsabilidade da contratada e deverá ser 
entregue mensalmente à fiscalização. 
 
10.10. Para facilitar a fiscalização, a contratada manterá na obra as especificações técnicas e demais 
documentos correlacionados. 
 
10.11. Todo o material remanescente dos serviços, inclusive entulhos deverão ser removidos pela Contratada. 
 
10.12. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 
 
10.13. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a 
UFSJ, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da Licitante 
vencedora ou de quem em seu nome agir;  
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10.14. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, à suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração; 
 
10.15. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação 
ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à 
União ou a terceiros; 
 
10.16. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 
 
10.17. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração; 
 
10.18. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da fiscalização da UFSJ, 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas da UFSJ; 
 
10.19. Relatar à fiscalização toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços; 
 
10.20. Não permitir a utilização de mão de obra do menor; 
 
10.21. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
10.22. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 
subcontratar qualquer serviço a que está obrigado, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência 
ou na minuta do contrato; 
 
10.23. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para atendimento ao 
objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57º da lei nº 
8.666/93 
 
10.24. A empresa contratada deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 
resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente – CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010. 
 
11– OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
Todas as obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e para garantir o 
cumprimento do presente Termo de Referência, a UFSJ se obriga a:  
 
a) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com 
as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência; 
 
b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta; 
 
c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado como 
Fiscal do Contrato através de portaria da UFSJ, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando 
dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 
 
d) Notificar a empresa Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 
dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
 
e) Pagar à empresa Contratada o valor resultante da prestação do serviço na forma estabelecida em contrato; 
 
f) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas pela empresa Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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12– PROPOSTA 
 
12.1 - A empresa licitante deverá apresentar proposta financeira, no prazo estabelecido no edital, a qual deverá 
ser composta do valor total global, no mês base do orçamento, em moeda corrente nacional, incluindo todas as 
despesas diretas e indiretas necessárias para o fornecimento e instalação do elevador. 
 
12.2 - A proposta deverá conter uma planilha com todas as especificações técnicas, relação de serviços e 
materiais, unidade, custo unitário, valor unitário e total de cada item. 
 
12.3 - A validade da proposta deverá ser de no mínimo 90 (noventa) dias. A contar da data de abertura do 
certame, sem convocação para assinatura do contrato, ficam os licitantes liberados dos compromissos 
assumidos. 
 
 
13– VALOR DE REFERÊNCIA 
 
13.1. O valor de referência para a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência é de R$ 97.915,00 
(noventa e sete mil, novecentos e quinze reais). 

 
13.2. O custo estimado da contratação foi apurado através da média de três orçamentos recebidos por 
empresas que atuam na área de prestação do serviço objeto deste termo. 
 
14– MEDIDAS ACAUTELADORAS  
 
Consoante o artigo 45º da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação 
do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso 
de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 
 
15– ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  
A Universidade Federal de São João del Rei nomeará um servidor para exercer a função de Fiscal do contrato 
para realizar o mais amplo e completo acompanhamento e Fiscalização da execução do Contrato. Tal conduta 
consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários de 
forma a assegurar o perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, e permite que ao servidor acima 
nomeado, em nome da Contratante, possa adotar as medidas necessárias para tal finalidade, sem que de 
qualquer forma restrinja a responsabilidade da Contratada, cabendo-lhe, caso julgue necessário: 

I- Adotar instrumentos de controle, para fins de fiscalização, elaborados em bases compreensíveis, 
tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, em consonância com as exigências contidas 
neste Projeto Básico, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos:  

a) Avaliar os resultados alcançados em relação à Contratada, com a verificação do cumprimento 
dos prazos e da qualidade demandada, conforme estabelecido; 

b) Avaliar a adequação dos serviços prestados aos planejamentos estabelecidos; 

c) Verificar o cumprimento das demais obrigações decorrentes do Contrato. 

II- Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos 
serviços objeto deste Contrato, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço 
ou emissão que não esteja de acordo com as exigências contratuais; 

III- Solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da UFSJ, tempestivamente, todas as providências 
necessárias ao bom andamento dos serviços; 

IV- Ordenar a imediata substituição de empregado da Contratada que dificulte a execução contratual ou 
a que a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;  

V- Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços por 
meio de formulário específico, ofício ou outro meio eletrônico (inclusive fax ou e-mail), adotando, 
tempestivamente, todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, 
conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº. 8.666, de 1993.  
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VI- Estabelecer os controles necessários ao acompanhamento, fiscalização e aferição da prestação dos 
serviços, cabendo à Contratada cumprir as determinações nos prazos estabelecidos pela 
Contratante; 

VII- Solicitar à Contratada, em prazo e periodicidades razoáveis que serão fixados, relatórios necessários 
ao bom acompanhamento e fiscalização dos serviços, os quais deverão estar condizentes com a 
realidade; 

VIII- Realizar, sempre que julgar necessário, pesquisas de preços para avaliar os praticados pela 
Contratada; 

IX- Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial aplicação de 
sanções e alterações do Contrato; 

X- Verificar se a Contratada está atendendo as exigências estabelecidas em Contrato; 

XI- Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada; 

XII- A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 
juntamente com a planilha de preços unitários, de acordo com o estabelecido no Projeto Básico e na 
Proposta da empresa Contratada, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, 
tais como: marca, qualidade e forma de uso; 

XIII- O fiscal nomeado por portaria pela UFSJ anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento 
das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso; 

XIV- A medição dos custos da Administração Local estarão atrelados ao andamento da obra e os seus 
itens medidos de forma proporcinal à execução financeira; 

XV- A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa Contratada, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 
implica em co-responsabilidade da UFSJ ou de seus servidores. 

 
16– DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
O recebimento do objeto será efetuado da seguinte forma: 
 
a) Quando os serviços forem concluídos caberá a empresa Contratada apresentar comunicação escrita 
informando o término dos serviços contratados, cabendo à fiscalização, no prazo de até 5 (cinco) dias, a sua 
verificação, após o qual será lavrado o Termo de Recebimento Provisório, que caracterizará a aceitação 
provisória dos serviços executados. 
 

I – O Termo de Recebimento Provisório deverá ser lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, 
ambas assinadas pela fiscalização, após terem sido realizadas todas as verificações, medições e 
apropriações referentes a acréscimos, supressões e modificações. 
 
II - A inspeção minuciosa de todos os serviços deverá ser efetuada conjuntamente pelos profissionais 
responsáveis técnicos da empresa contratada e pelo fiscal da UFSJ, para constatar e relacionar todas 
as correções finais que se fizerem necessárias. 
 
III – A empresa contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no 
todo ou em parte, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à Fiscalização não atestar a 
última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que 
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 
 
IV – A entrega do objeto licitado não exime a empresa Contratada, em qualquer época, das garantias 
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em 
vigor. 

 
b) O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços será lavrado em até 90 (noventa) dias após a lavratura do 
Termo de Recebimento Provisório, referido no subitem anterior, por comissão designada pela autoridade 
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competente e se tiverem sido atendidas todas as exigências da Fiscalização, referente às correções que 
venham a ser verificadas em qualquer elemento dos serviços a serem executados. 
 
17– DO PAGAMENTO  
 
O pagamento será efetuado à CONTRATADA em até 15 (quinze) dias corridos, contados à partir da data da 
apresentação da Nota Fiscal e toda a documentação prevista na IN 971/2009 da RFB e a IN 02/2008 do MPOG 
a saber: 

- Guia FGTS quitada 
- Guia do INSS quitada 
- Folha de pagamento analítica e resumo da folha dos empregados que trabalham na obra - do contrato 
mantido com a UFSJ 
- Comprovante de declaração das contribuições e recolher à Previdência Social e a Outras Entidades (GFIP) 
- Relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP 
- Relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP – Resumo do fechamento – Tomador de serviços 
- Relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP- Resumo do fechamento – empresa 
- Resumo das informações a Previdência Social constantes do arquivo SEFIP – Tomador de Serviço/Obra 
- Relação de Tomador Obra RET 
- Resumo – Relação de Tomador Obra RET 
- Relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP – resumo do fechamento – Empresa – FGTS 
- Protocolo de envio de arquivos – conectividade social 
- Matrícula CEI, se for o caso 
- ISS 
- Copia das rescisões que constam na GFIP 
- Cópia do Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório 
- Guia do FGTS referente a essas rescisões 

A documentação refere-se ao mês anterior ao da emissão da nota fiscal. Não havendo emissão da nota fiscal 
em determinado mês ou período de execução dos serviços, a documentação relativa a este mês ou período 
deverá acompanhar a próxima nota fiscal emitida. 

Se por ventura for gerada a GFIP na modalidade 9 (confirmação), deverá ser encaminhada a documentação 
referente aos 2 envios (o original – modalidade branco e o de confirmação – modalidade 9). 

Somente após a entrega desta documentação a nota fiscal receberá o devido ateste para pagamento. 

Entende-se como data de pagamento, a da entrega da ordem bancária ao Banco. 

O pagamento, mediante a emissão de ordem bancária, será realizado desde que a CONTRATADA efetue a 
cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às 
retenções tributárias; 

I- Em hipótese alguma a Universidade fará o pagamento de boleto bancário ou duplicata ao banco, 
pois o pagamento dar-se-á através de Ordem Bancária do Banco do Brasil S/A para a conta indicada 
pela CONTRATADA; 

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, a mesma deverá apresentar, juntamente com a 
Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte de tributos e contribuições, 
conforme a legislação em vigor. 

Para fins de pagamento, será realizada consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado – SICAF, para a 
comprovação de sua regularidade fiscal ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais; 

A Nota Fiscal/Fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados será examinada diretamente pelo 
Fiscal designado pela CONTRATANTE, o qual somente atestará a prestação dos serviços e liberará a referida 
Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas. 

A Nota Fiscal/Fatura consignará valores em reais e discriminará: 

I- O objeto da prestação dos serviços, mês a que se refere e o número do processo que deu origem à 
contratação;  

II- Nome do banco, agência e número da conta corrente. 
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A nota fiscal/fatura será devidamente atestada pela Administração, conforme disposto nos arts. 73 da Lei nº. 
8.666, de 1993.  

A CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetivar o pagamento se, no ato da atestação pelo executor do 
contrato, os serviços não estiverem sendo prestados de acordo com o proposto, aceito e contratado. 

Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento, provocados exclusivamente pela Administração, o 
valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento 
até a data de efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, conforme § 4º, do artigo 36, da IN 02/2008. 

A Contratante reterá na fonte os impostos sobre os pagamentos que efetuar as pessoas jurídicas de acordo 
com a legislação vigente. 

Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será 
devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para UFSJ. 

Qualquer atraso ocorrido na apresentação dos documentos por parte da Contratada importará em prorrogação 
automática do vencimento da Nota Fiscal/Fatura, sem prejuízo da prestação dos serviços objeto deste 
Contrato. 

A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas ou 
indenizações devidas pela Contratada, nos termos do contrato;  

I- Se, por qualquer motivo alheio à vontade da Contratante, for paralisada a prestação dos serviços, o 
período correspondente não gerará obrigação de pagamento.  

Nenhum pagamento será efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação 
financeira, sem que isso gere direito de reajustamento de preços ou correção monetária.  
O valor do contrato poderá ser alterado para maior ou menor, através de Termo Aditivo, em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, de acordo com o que preceitua o § 1° do art. 65 da Lei nº 
8.666/93. 

A Contratada deverá, durante toda a execução do contrato, manter atualizada a vigência da garantia contratual.   

A Contratante, na data do pagamento, efetuará as retenções devidas, se houver, de acordo com a legislação e 
normas vigentes; 

Nos preços já se encontram computados todos os custos necessários à prestação dos serviços, objeto deste 
instrumento, bem como todos os impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros custos e despesas que 
incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre a prestação dos serviços decorrentes da execução 
do contrato. A omissão de qualquer despesa necessária a perfeita execução dos serviços será interpretada 
como não existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimos posteriores.  

 
18– DAS PENALIDADES  
 
18.1. As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 10.520 de 2002, no 
Decreto nº 3.555 de 2000 e no Decreto nº 5.450, de 2005. Ficará impedido de licitar e contratar com a União, e 
será descredenciado no SICAF e no Cadastro de fornecedores da Universidade Federal de São João del-Rei, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito à ampla defesa sem prejuízo das demais cominações 
legais previstas neste edital, o licitante que: 
 
 18.1.1 - não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
 
 18.1.2 - Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
 
 18.1.3 - Apresentar documentação falsa; 
 
 18.1.4 - Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 
 
 18.1.5 - Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade; 
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 18.1.6 - Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
 
 18.1.7 - 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. 
 
 18.1.8 - Cometer fraude fiscal. 

Pela inobservância das condições estabelecidas para o serviço objeto deste Contrato serão aplicadas as 
seguintes penalidades: 

IX- Advertência; 

X- Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Federal, pelo 
período de até 24 (vinte e quatro) meses; 

XI- Multa de 20% (vinte por cento) do valor total estimado para a contratação, pela não assinatura do 
Contrato, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação da UFSJ, e, ainda, pela não 
prestação dos serviços e por não iniciar as atividades no prazo estabelecido pela UFSJ; 

XII- Multa de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, aplicável por dia de atraso, limitado a 5% (cinco 
por cento) do mesmo valor por atraso na entrega dos serviços; 

XIII- Multa de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato por executar os serviços, objeto do Contrato, 
em desacordo com as normas técnicas e/ou especificações legais vigentes; 

XIV- Multa de 5% (cinco por cento) do o valor total do Contrato, por cada descumprimento de outras 
cláusulas contratuais e aplicada, em dobro, no caso de reincidência. 

XV- Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% 
(cinco por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia; 

XVI- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, sanção esta de 
competência exclusiva do Ministro de Estado, podendo a reabilitação ser requerida após o prazo de 02 
(dois) anos de sua aplicação.   

Cada uma das multas a que se refere esta Cláusula, se submetem às seguintes disposições: 

V- Quando aplicada no último mês de prestação dos serviços, será descontada da garantia, se prestada 
mediante caução em dinheiro; 

VI- Se a garantia for efetivada em outras modalidades, o valor da multa poderá ser retido, do último 
pagamento devido, até que seja executada; 

VII- Se a garantia não abranger o valor da multa e o pagamento tiver sido realizado, a diferença da multa 
deverá ser depositada, pela CONTRATADA, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, na conta 
da CONTRATANTE, mediante guia de recolhimento a ser fornecida pela UFSJ; 

VIII- Reiterados descumprimentos das cláusulas contratuais ensejarão a rescisão Contratual. 

As sanções previstas nos poderão ser aplicadas, também, nas hipóteses de que trata o art. 88 da Lei 8.666/93. 

Previamente à aplicação das penalidades mencionadas neste item, a CONTRATADA será notificada por 
escrito, garantindo-se ampla defesa. Decidindo-se pela aplicação da(s) penalidade(s) caberá, ainda, recurso 
para a autoridade imediatamente superior. 

A aplicação de uma das penalidades previstas neste Item não exclui a possibilidade de aplicação de outras. 
 
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 
(SICAF); 

Além das multas a que está sujeita, se a UFSJ já tiver pago à CONTRATADA e esta não tiver sanado os 
problemas apurados no prazo concedido pela Administração, deverá, ainda, ressarcir o valor recebido, 
atualizado monetariamente pelo IGP-DI, da data do pagamento até a data do efetivo ressarcimento. 
 
19– DA GARANTIA DO CONTRATO 
 
19.1. Para a formalização do contrato, a CONTRATADA deverá prestar garantia no valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor da proposta conforme disposto no artigo 56 da Lei 8.666/93, devendo ser 
apresentada em até 10 dias úteis, após a assinatura do contrato, conforme disposto na legislação vigente. Nos 
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casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administração, dos quais o contratado ficará 
depositário, ao valor da garantia deverá ser acrescido o valor desses bens, conforme disposto no artigo 56 da 
Lei 8.666/93 em seu § 5o. 
 

19.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa 
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois 
por cento).  
 
19.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) 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 n. 8.666, de 1993. 
 
19.1.3. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor 
valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, 
para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor 
calculado com base no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta. 
 

19.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período mínimo 
de três meses após o término da vigência contratual. 
 
19.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  
 

19.3.1. prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 
obrigações nele previstas;  
 
19.3.2. prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução 
do contrato;  
 
19.3.3. as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada; 
 
19.3.4. obrigações fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela Contratada. 
 

19.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 
anterior. 
 
19.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa Econômica Federal, com 
correção monetária. 
 
19.6. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central 
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 
 
19.7. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a 
vigência do contrato. 
 
 19.7.1. No caso 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 do seguro. 
 
19.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos 
benefícios do artigo 827 do Código Civil. 
 
 19,8.1. No caso de fiança bancária, deverá ser realizada mediante entrega da carta de fiança fornecida 
por estabelecimento bancário, devidamente registrada em cartório de registro de títulos e documentos, 
conforme determinado pela Lei nº 6.015, art. 129. 
 
19.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 
readequada ou renovada nas mesmas condições. 
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19.10. 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 30 (trinta) dias, contados da data em 
que for notificada. 
 
19.11. A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:  
 

19.11.1. caso fortuito ou força maior;  
 
19.11.2. alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;  
 
19.11.3. descumprimento das obrigações pela Contratada decorrentes de atos ou fatos praticados pela 
Contratante;  
 
19.11.4. atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 
 

19.12. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas 
neste item. 
 
19.13. Será considerada extinta a garantia: 
 

19.13.1. 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; 
 
19.13.2. no prazo de três meses após o término da vigência, caso a Contratante não comunique a 
ocorrência de sinistros. 

 
19.13.3. A garantia somente será liberada após o perfeito e integral cumprimento do contrato,que 
somente será assim considerado quando a CONTRATADA comprovar o pagamento de todas as 
obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes à mão de obra utilizada. 

 
19.14. É vedada qualquer cláusula de exceção, principalmente em relação à garantia das verbas trabalhistas e 
previdenciárias, nas garantias apresentadas na forma de fiança bancária ou seguro-garantia. 
 
19.15. Caso o pagamento das verbas rescisórias trabalhistas e previdenciárias decorrentes da contratação não 
sejam comprovados até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência do contrato, a garantia será 
utilizada para o pagamento dessas verbas diretamente ela UFSJ. 
 
19.16. A perda da garantia em favor da UFSJ, em decorrência de rescisão unilateral do contrato, far-se-á de 
pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções 
previstas no contrato. 
 
20– DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas 
neste Instrumento. 
 
 

Luiz Carlos Campus 
Diretor da Divisão de Projetos e Obras 

 
 
 
 
 

Luciane Vianna da Silva 
Engenheira Civil da UFSJ 

CREA 64485/D 
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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 DO CONTRATO 
 

CONTRATO Nº. ___/2014, QUE ENTRE SI, 
CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - UFSJ E A RAZÃO SOCIAL PARA 
FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE 
ELEVADOR NO CAMPUS CDB 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, casada, 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 23122019014/2015-19, 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, na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril 
de 2013 e demais legislações pertinentes, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do Pregão 
Eletrônico nº 068/2015, do tipo menor preço por item, 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 especializada para 
fornecimento com instalação de 01 elevador, para atender ao prédio do Laboratório de Pesquisa e Intervenção 
Psicossocial – LAPIP, no Campus Dom Bosco da Universidade Federal de São João del Rei, conforme 
especificações e condições gerais estabelecidas no Edital, no Termo de Referência. 
             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 
no de Termo de Referência. 
             1.3 - O endereço para instalação é: Prédio do LAPIP - Laboratório de Pesquisa e Intervenção 
Psicossocial, localizado no Campus Dom Bosco – CDB, Praça Dom Helvécio, 74, Bairro Fabricas – São João 
Del Rei - MG.  
             1.4 - Objeto da contratação: 
 
            

Planilha Formação Custo 
 

     

     

     

     

               
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA    
 

 2.1 - O prazo de vigência do Contrato é de 360 (Trezentos e sessenta) dias 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. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
3.1 - Os serviços deverão ser iniciados dentro do prazo improrrogável de até 10 (dez) dias úteis, 

contados a partir da data da assinatura da Ordem de Serviço emitida pela Divisão de Prefeitura de Campus da 
CONTRATANTE. 

3.2 - As etapas construtivas, somente serão consideradas (os) como encerradas (os), após vistoria, 
medição, aprovação e recebimento, sem ressalvas, por parte da Divisão de Prefeitura de Campus, Unidade 
Administrativa designada pela CONTRATANTE; 

3.3 - Respeitando o disposto no item 3.1, o prazo da execução da obra é de 180 (Cento e oitenta) 
dias corridos após a assinatura do respectivo Contrato e a emissão da Ordem de Serviço emitida pela 
Divisão de Prefeitura de Campus; 

3.4 - Os dias retidos para análise, liberação técnica e pagamento, por parte da CONTRATANTE, não 
serão computados no prazo de execução da obra; 

3.5 - Durante a execução dos trabalhos não serão admitidas paralisações dos serviços por prazo, 
parcelado ou único, salvo motivo de força maior, determinado pela CONTRATANTE, excluídas quaisquer 
indenizações. 

3.6 - Havendo enfraquecimento do ritmo das obras ou de sua paralisação total, ainda que imprevistos, 
a CONTRATANTE adotará providencias para diminuir ou suprimir a remuneração da contratada, de acordo 
com a mão-de-obra mínima necessária, para que haja justa remuneração dos serviços, visando a manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, durante o prazo de execução da obra. 
 
  CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 

 
4.1 - 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, será pago à CONTRATADA de acordo com a 
evolução dos serviços efetivamente executados e aprovados pela fiscalização, sendo o valor de R$ 
____________ (_____________________________________) referente a __% gastos com materiais e o 
valor de R$ ___________ (________________________________________) referente a __% pelos serviços 
prestados. 

  4.2 - 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, e será executado de acordo com o cronograma abaixo: 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

     

     

     

CLÁUSULA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 

  5.1 - As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária, 
prevista no orçamento da União, para o exercício de 2014, na classificação: Unidade 154069, Gestão 15276, 
Fonte de Recursos: 0112.000000, Programa de Trabalho: 087892; Elemento de Despesa: 4.4.90-51, tendo 
sido emitida Nota de Empenho nº. 2015NE______.  
          5.2 - As despesas do exercício subseqüente correrão à conta do orçamento e consignações 
orçamentárias a vigorarem, indicadas em termo aditivo ou apostilamento. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO  

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

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE  

            
 7.1 O preço consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável.   
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CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 

  8.1 – 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.  

 8.1.1 - 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).  

 8.1.2 - 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.   

 8.2 - 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. 

 8.2.1 - 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. 

  8.2.2 - 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. 

  8.2.3 - 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. 

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

  8.4 - A garantia prestada por fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ser renovada anualmente, no 
mesmo percentual estipulado no subitem 8.1, devidamente atualizada. 

  8.5 - 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. 

  8.6 - 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. 
           8.7 - 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.  

  8.8 - A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  
  8.9.1 - Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento das demais 

obrigações nele previstas;  
  8.9.2 - Prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato;  
  8.9.3 - As multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA;  
  8.9.4 - Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela 

Contratada. 
  8.10 - 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.  
  8.11 – A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta específica 

na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.  
           8.12 - 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.  
           8.13 - 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. 
           8.14 - A CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes 
hipóteses:  

8.14.1  - Caso fortuito ou força maior;  
8.14.2 - Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;  
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8.14.3 - Descumprimento das obrigações pela contratada decorrentes de atos ou fatos praticados pela 
Administração;  

8.14.4 -  Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 
8.15 - Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as 

previstas no item 8.14.  
8.16 - 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.  

8.16.1 - 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.  

8.17 - Será considerada extinta a garantia: 
8.17.1- 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;  

8.17.2 - No prazo de 03 (Treis) 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.  
            8.17.3 - A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a CONTRATADA pagou todas 
as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não  ocorra  até  o  
fim  do  segundo  mês  após  o  encerramento  da vigência contratual, a garantia será utilizada para o 
pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente  pela Administração, conforme  estabelecido  no  art.  19-A,  
inciso  IV,  IN 02 SLTI/2008. 

 
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO/ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
           9.1 - O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que 
serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, 
Anexo do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
           
           10.1 - As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA estão estabelecidas no Termo de 
Referência, Anexo I do Edital. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
           11.1 - As sanções relacionadas à execução do Contrato são aquelas previstas no Edital e Termo de 
Referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
           12.1 - 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 do Edital. 
           12.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA 
o direito à prévia e ampla defesa. 
           12.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
           12.4 - 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. 

  12.5 - 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 de 

causa. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES CONTRATUAIS  
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           13.1 - 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 QUARTA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
           14.1 - 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. 
           14.2 - 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. 
           14.3 - 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 QUINTA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 
15.1 - Os serviços de que trata o presente Contrato serão executados pela CONTRATADA sob a 

responsabilidade técnica do Sr. _________________________________ , CREA nº________.  
  

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 2015. 
 

 
 
 
CONTRATANTE:  

Profª Valéria Heloisa Kemp  
Reitora 

 
 
 
 

CONTRATADA:  
             Nome  
             Cargo 

 
 
 

TESTEMUNHAS: 
                             Nome:                                                          Nome: 
                                        CPF:                                                                            CPF:  

 


