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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2015 
REGISTRO DE PREÇOS 

Processo n°. 23122.106293/2014-61 
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Universidade Federal de São João del-Rei 
por meio do Setor de Compras e Licitações, sediado a Praça Frei Orlando, 170, Centro, CEP 36.307-352, São 
João del-Rei/MG, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto 2.271, de 
7 de julho de 1997, das Instruções Normativas SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008, e nº 02, de 11 de 
outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho 
de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  

 
Data da sessão: 03/03/2015 
Horário: 10 horas 
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br 
UASG: 154069 
 
1. DO OBJETO 

     1.1 O objeto da presente licitação é o registro de preços visando eventual contratação de empresa jurídica 
especializada para execução de levantamentos planialtimétricos nos Campi da UFSJ – Universidade Federal 
de São João del Rei, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
     1.2. A licitação será composta por um grupo, formado por itens, conforme tabela constante do Termo de 
Referência. 

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES (item facultativo) 

2.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal de São João del-Rei 

2.2. São participantes os seguintes órgãos: 

2.1.1.  não houve 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do 
órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições 
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as 
obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.  

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na 
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
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3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla 
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, 
em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. 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. 

4.2. 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. 

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

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

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

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

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

5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

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

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

5.2.4. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 
concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

5.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

5.3. Não será permitida a participação de empresas de sociedades de cooperativas.  

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

5.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 
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5.4.1.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 
2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa; 

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

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

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

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

6. DO ENVIO DA PROPOSTA 

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. 

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

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

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

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

6.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

6.6.1. valor  unitário do item por item;  

6.6.2. Descrição detalhada do objeto.  

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

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

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 
apresentação.  

7. DAS PROPOSTAS E 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 verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou 
não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.  
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7.2.1. A desclassificação 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 ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 

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

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

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances 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 
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 
segundos.  

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

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

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

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

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

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. 
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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. 

7.19. Para a contratação dos serviços comuns de informática e automação, definidos no art. 16-A da 
Lei n° 8.248, de 1991, após o procedimento de “empate ficto” das microempresas e empresas de pequeno 
porte, caso mantido o empate, deverá ser observado o direito de preferência estipulado no art. 3º da mesma lei, 
conforme procedimento estabelecido nos arts. 5º e 8º do Decreto nº 7.174, de 2010. 

7.20. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, 
da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços: 

7.20.1. prestados por empresas brasileiras;  

7.20.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 
no País. 

7.21. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os 
licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

7.22. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão 
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

7.22.1.      A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado 
do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

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

8.2. A empresa melhor classificada deverá enviar a proposta de preços conforme tabela contida no 
item 1.3 do Anexo I do edital. 

8.2.1. O critério de aceitabilidade será o de MENOR PREÇO GLOBAL. Os preços não 
poderão ultrapassar o valor máximo por item, definidos no Termo de Referência.  

8.2.2. Será considerada vencedora a proposta que apresentar o menor valor global dentro do 
estimado no item 1.3 do Termo de Referência. Os itens serão analisados 
individualmente, não será aceito valor acima do pretendido para cada item, conforme 
disposto na tabela do item 1.3 do Termo de Referência.  

8.2.3. A licitante deve oferecer proposta para todos os itens que compõem o grupo deste 
pregão, sob pena de desclassificação. 

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

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

8.5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços 
ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por inexequibilidade, será 
obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta. 

8.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e 
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. DA HABILITAÇÃO  

9.1. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação 
à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 
2, de 2010. 

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

9.1.2. 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 
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fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme 
estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

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

 

9.3. Habilitação jurídica:  

9.3.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis; 

9.3.2. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade limitada: 
ato constitutivo em vigor, devidamente registrado e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

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

9.3.4. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades 
simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

9.3.5. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 
funcionamento no País; 

9.4. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.4.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

9.4.2. 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);  

9.4.3. prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 

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

9.4.5. 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 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.4.6. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

9.4.7. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;  

9.4.8. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 
Municipal  do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

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

9.5. Para a Qualificação Econômico-Financeira, os licitantes, deverão apresentar a seguinte 
documentação: 
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9.5.1. certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede do licitante, dentro do prazo de validade previsto na própria 
certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua 
apresentação. 

9.5.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

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

9.5.3.  comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da 
aplicação das fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ---------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 

LC = -----------------------; e 

Passivo Circulante 

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

9.6. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a Qualificação 
Técnica, por meio de:  

9.6.1 Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou 
CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), 
da região a que estiverem vinculados. 
 

9.6.2. 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: 
 

 9.6.2.1. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de 
capacidade técnica, registrados no CREA/CAU, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução serviço de Levantamento 
planialtimétrico cadastral de terreno com área igual ou superior a 100.000 m², compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação; 
 
9.6.2.2. 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/obra, que 
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demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, 
relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da 
contratação, dos profissionais: Engenheiro Civil, Engenheiro Agrimensor e/ou Arquiteto registrado no 
CREA/CAU, o qual será o responsável técnico pelos serviços de levantamento planialtimétrico; 

 
9.6.3. 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. 
 

9.6.4. 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; 
 

9.6.5. O(s) autor(es) assinará(ao) todas as peças gráficas, desenhos, documentos, que compõem os 
serviços, indicando os números de inscrição e das ARTs e RRTs efetuadas nos órgãos de regulamentação 
profissional. 
 

9.6.6. Os profissionais envolvidos na execução dos serviços constantes no Termo de referência deverão 
estar disponíveis, sempre que solicitados pela fiscalização da UFSJ e quando houver necessidade de 
esclarecimentos de dúvidas e correções necessárias nos documentos produzidos, durante todo o processo 
licitatório e na sua execução. 

 

9.7. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 
apresentados pelos licitantes, via fac-símile (fax) número (32) 3379-2379, ou via e-mail secol@ufsj.edu.br, ou 
via sistema comprasnet, no prazo de 02 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  
Posteriormente, serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por 
tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, após encerrado o prazo para o 
encaminhamento via fac-símile (fax), e-mail ou sistema comprasnet; 

9.8. Se a menor proposta ofertada for de microempresa ou empresa de pequeno porte e uma vez 
constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a 
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

9.8.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se 
outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal, 
será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.9. 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. 

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

9.11. O pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, consultará os sistemas de registros de sanções 
SICAF, LISTA DE INIDÔNEOS DO TCU, CNJ E CEIS, visando aferir eventual sanção aplicada à licitante, cujo 
efeito torne-a proibida de participar deste certame. 
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9.12. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 
para aceitação da proposta subsequente. 

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

10. – DOS RECURSOS 

10.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de no 
mínimo vinte 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 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.  

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a 
partir da data de sua(s) convocação(ões), para assinar(em) a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade 
encontra-se nela fixado, sob pena de decair(em) do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital.  

12.2. Alternativamente à(s) convocação(ões) para comparecer(em) perante o órgão ou entidade para 
a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja(m) assinada(s) no 
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

12.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá 
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o 
seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 
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12.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 
todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) 
item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

 

13. DO TERMO DE CONTRATO 

13.1. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser 
convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados de sua convocação, 
cuja vigência será de 12 (doze) meses. 

13.2. Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, pela contratante, para identificar 
possível proibição de contratar com o Poder Público. 

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

13.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

13.5. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta “on line” ao 
SICAF, cujo resultado será anexado aos autos do processo.  

13.6. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as 
mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser 
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da 
aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

13.7. As formas de GARANTIA são as previstas no Termo de Referência. 

14. DO REAJUSTE 

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

14.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 
obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

 

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

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

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

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

17. DO PAGAMENTO 

17.1. 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 e conforme expresso no Termo de Referência. O pagamento será efetuado pela 
Contratante, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo 
contratado. 
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17.2. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado 
da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir. 

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

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

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

17.5.1. não produziu os resultados acordados; 

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

17.5.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

17.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 

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

17.8. 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. 

17.9. 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.   

17.10. 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.  

17.11. 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.   

17.12. 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. 

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

17.14. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada 
pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 
1.234, de 11 de janeiro de 2012, ANEXO IV. 
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17.15. 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 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

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

18.1.1. não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade 
da proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços; 

18.1.2. apresentar documentação falsa; 

18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.5. não mantiver a proposta; 

18.1.6. cometer fraude fiscal; 

18.1.7. comportar-se de modo inidôneo. 

18.2. 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. 

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

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

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

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

18.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

18.6. 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, 
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18.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

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

 

19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

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

19.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail secol@ufsj.edu.br, pelo 
fax (32) 3379-2307, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Campus Santo Antônio – Sala 4.60, 
Praça Frei Orlando, 170 - Centro –  Cep: 36.307-352 - São João Del-Rei – MG, Setor de Compras e Licitações. 

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

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

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

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

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

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. 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 subsequente, no 
mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

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

20.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

20.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

20.5. 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. 

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

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

20.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.  
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20.9. O Edital está disponibilizado, no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, e 
também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço www.ufsj.edu.br/dimap, nos dias úteis, no horário das 08 
horas às 17 horas. 

20.10. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no 
órgão, situado no endereço UFSJ, Campus Santo Antônio, Praça Frei Orlando, 170 Centro, São João del-Rei, 
MG, CEP: 36.307-352 , nos dias úteis, no horário das 08 h às 12 h e das 13H e 30min às 17h e 30 min. 

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

20.11.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

20.11.2. ANEXO II – Planilha de Formação de Custo; 

20.11.3. ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços; 

20.11.4. ANEXO IV – Declaração para empresas optantes pelo simples; 

20.11.5. ANEXO V – Minuta de Termo de Contrato. 

 

 

São João del-Rei, 22 de janeiro de 2015. 

 

 

Vera Lucia Meneghini Vale 
Pregoeira 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO 
 
A Universidade Federal de São João del Rei pretende implantar o sistema de registros de preços, visando 
eventual contratação de empresa jurídica especializada para execução de levantamentos planialtimétricos nos 
Campi da UFSJ – Universidade Federal de São João del Rei. 
 
1.1 - Os levantamentos planialtimétricos devem levar em consideração a amarração dos prédios e acessos 
existentes, definindo a área total, curvas de níveis a cada metro, elaborando o memorial descritivo e a planta 
topográfica, além do relatório técnico, conforme especificações contidas nesse Termo de Referência. 
 
1.2 - Os Campi da UFSJ, estão localizados em vários Municipios do Estado de Minas Gerais conforme 
relacionado no quadro abaixo: 

 

CAMPUS ENDEREÇO M2 Distância 
SJDR-KM 

Distância 
BH-KM 

Santo Antônio - CSA 
São João del Rei/MG - Praça Frei 
Orlando, 170 – Centro 
CEP 36307-352 

 
51.406 0,00 

 
184,00 

Dom Bosco - CDB 
São João del Rei/MG – Praça Dom 
Helvécio, 74 – Bairro Fábricas 
CEP - 36301-160 

 
88.989 

 
0,00 

 
184,00 

Tancredo de Almeida 
Neves - CTAN 

São João del Rei/MG – Av. Visconde do 
Rio Preto, s/nº - Bairro Colônia do Bengo.  
CEP - 36301-360 

 
859.828 0,00 

 
184,00 

Fazenda Experimental  
Boa Esperança 

São João Del Rei/MG – Distrito de São 
Miguel do Cajuru 

1.644.290 34 218 

Centro-Oeste Dona 
Lindu 

Divinópolis/MG – R. Sebastião Gonçalves 
Coelho, 400 
CEP – 35501-296 

 
23.000 171,00 

 
118,00 

Sete Lagoas 
Sete Lagoas/MG – Rodovia MG 424 – Km 
25 
CEP: 35701-970 

 
224.000 251,00 

 
75,2 

Fazenda Experimental 
Granja Manoa Sete Lagoas/MG – Distrito de Jequitibá 542.589 288 112,20 

Alto Paraopeba 
Ouro Branco/MG – Rodovia MG 443 – 
Km 07 
CEP: 36420-000 

 
114.100 

 
119,00 

 
98,9 

 
 
 
1.3 – Os quantitativos são estimados e a UFSJ se reserva o direito de adquirir em cada item o quantitativo que 
julgar necessário, podendo ser parcial, integral, ou abster-se de adquirir algum item especificado. Os 
quantitativos estimados e os valores máximo admitidos pela UFSJ são apresentados abaixo. 
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LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 

Item DESCRIÇÃO ÀREA UNID. 
VALOR UNITÁRIO  

(já incluído 
24,74% de BDI) 

VALOR TOTAL  
(já incluído  

24,74% de BDI) 

01 

Levantamento 
planialtimétrico cadastral 
dos terrenos até 25.000,00 
m2  

25.000,00 m2 R$ 1,12266 R$ 28.066,50 

02 

Levantamento 
planialtimétrico cadastral 
dos terrenos acima de 
25.000,00 m2 a 
100.000,00 m2 

150.000,00 m2 R$ 0,68607 R$ 102.910,50 

03 

Levantamento 
planialtimétrico cadastral 
dos terrenos acima de 
100.000,00 m2 a 
500.000,00 m2 

340.000,00 m2 R$ 0,43659 R$ 148.440,60 

04 

Levantamento 
planialtimétrico cadastral 
dos terrenos acima de 
500.000,00 m2 

3.150.000,00 m2 R$ 0,162162 R$ 510.810,30 

 
VALOR TOTAL      =         R$ 790.227,90 
(BDI incluso) 

 
2. JUSTIFICATIVA 
 
2.1 – Com vistas ao atendimento das necessidades prementes da UFSJ, quanto ao volume de obras e serviços 
de arquitetura e engenharia a serem licitados, para atender às expansões, ampliações, reformas e novas 
construções nos Campi da UFSJ, além da necessidade de atualização dos levantamentos topográficos 
existentes, os quais foram elaborados no inicio da UFSJ e não correspondem à atual realidade é necessária a 
execução de levantamentos planialtimétricos com informações corretas e atuais. A execução dos 
levantamentos é essencial para o fornecimento de informações técnicas imprescindíveis para implantação de 
novas edificações nos terrenos da UFSJ, sem os quais os projetos, especialmente o arquitetônico e o 
estrutural, ficam prejudicados e impossibilitados de suas conclusões. 
 
2.2 - A Lei nº 8666/93 menciona no inciso II do artigo 15 que sempre que possível as compras deverão ser 
processadas através de sistema de registro de preços. Pela leitura do dispositivo, depreende-se que sempre 
que possível, o Registro de Preços deve ser utilizado pelos órgãos públicos, tendo em vista suas inúmeras 
vantagens, principalmente se comparado às licitações tradicionais.  O Decreto nº 3.931/2001, que 
regulamenta o Sistema de Registro de Preços - SRP estabelece em seu artigo 2º que o SRP será adotado de 
forma preferencial, quando: 

 houver necessidade de contratações futuras; 

 for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atender a mais de um órgão ou 
entidade, ou programas de governo e; 

 quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado 
pela Administração. 

 
2.3.- Considerando os parâmetros essenciais para configuração dos serviços, estão devidamente elencadas as 
especificações dos métodos aplicáveis usualmente no mercado e suficientes para garantirem o adequado 
padrão de qualidade e de desempenho detalhado no Instrumento desse Termo de referência. Assim, 
declaramos que os serviços solicitados integram a lista de serviços de engenharia. 
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3. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E METODOLOGIA DO TRABALHO 
 
3.1 - Os serviços terão como ponto de partida, as diretrizes descritas neste Termo de Referênncia e nas 
reuniões agendadas com a DPROB – Divisão de projetos e obras da UFSJ. 
3.1.1 - As atividades técnicas serão desenvolvidas nas áreas de Engenharia Civil, Engenharia de Agrimensura 
e/ou Arquitetura.  
 
3.2. - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
3.2.1 - Neste Termo de Referência serão adotadas as seguintes convenções e definições: 
- Contratante: UFSJ – Universidade Federal de São João del Rei 
- Contratada: Empresa(s) vencedora(s) do certame licitatório e com a qual venha a ser contratada a execução 
dos serviços. 
- Fiscalização: Técnicos designados pela CONTRATANTE habilitados para verificar o cumprimento parcial ou 
total das disposições contratuais e exercerem, em nome daquela, toda e qualquer ação de orientação geral e 
fiscalização dos serviços. 
 
3.2.2 - O responsável técnico pelos serviços deverá comparecer em reuniões para análises e discussões 
relacionadas aos mesmos em cada fase de sua elaboração para o adequado acompanhamento pela 
fiscalização. 
 
3.2.3 - Toda vez que a CONTRATADA fizer a entrega de um serviço, seja ele preliminar ou definitivo, a 
FISCALIZAÇÃO procederá à sua análise, e se constatados erros, omissões, ou o serviço for entregue 
incompleto, a CONTRATADA deverá se reunir presencialmente com a FISCALIZAÇÃO, na sede da UFSJ, para 
discussão e esclarecimentos de cada ponto a ser corrigido ou complementado. A CONTRATADA tem o dever 
de realizar as correções e complementos acordados. As reuniões presenciais serão realizadas sempre que se 
constatarem inconsistências ou descumprimento parcial ou total das correções solicitadas, até que o serviço 
esteja apto para a sua entrega definitiva. 
 
3.2.4 - A CONTRATADA ficará responsável por lavrar atas expeditas de todas as reuniões pertinentes ao 
objeto do contrato realizadas entre as partes envolvidas, incluindo órgãos públicos, fornecedores, consultores e 
demais interessados nos projetos em questão. Cópias dessas atas deverão ser remetidas em até 02 (dois) dias 
úteis à FISCALIZAÇÃO para aprovação. 
 
3.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
3.3.1 – A contratada deverá, por ocasião da qualificação técnica, cumprir os seguintes requisitos: 
 
3.3.1.1 – A licitante, para se habilitar deverá apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, em nome da 
licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no 
CREA/CAU, que comprove a aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com as parcelas de maior relevância e valor significativo. A saber: 
 

a) Levantamento planialtimétrico cadastral de terreno com área igual ou superior a 100.000 m². 
 
3.3.1.2 – A licitante deverá apresentar profissional habilitado (engenheiro agrimensor, arquiteto e/ou engenheiro 
civil) registrado no CREA/CAU, para o acompanhamento da execução contratual, com experiência em serviços 
de mesma natureza e especificações Técnicas do objeto deste Termo de Referência, devidamente comprovado 
pelo CREA competente. Nesta declaração deverão constar os dados: nome completo do profissional, CPF, 
identidade, registro do CREA. Este profissional poderá ser substituído por outro de experiência equivalente ou 
superior devidamente comprovado, desde que haja prévia comunicação e concordância do contratante. Elel 
será o responsável técnico pelo levantamento planialtimétrico. 
 
3.3.1.3 – Além de: 
a) Registro ou inscrição no CREA/CAU competente da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove 
atividade relacionada com o objeto deste Termo de Referência. 
b) Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – 
CAT, expedida pelo CREA/CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) 
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responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à 
execução dos serviços da contratação. 
c) O vínculo entre o profissional e a pessoa jurídica pode ser comprovado por meio de contrato de trabalho 
anotado na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, contrato de prestação de serviço, livro ou ficha 
de registro de empregado, contrato social, ata de assembléia ou ato administrativo de nomeação ou 
designação do qual constem à indicação do cargo ou função técnica, o início e a descrição das atividades a 
serem desenvolvidas pelo profissional. 
 
3.3.2 – O(s) autor(es) assinará(ao) todas as peças gráficas, desenhos e documentos que compõem os 
serviços, indicando os números de inscrição e das ARTs e RRTs efetuadas nos órgãos de regulamentação 
profissional. 
 
3.3.3 – Os profissionais envolvidos na execução dos serviços constantes neste Termo de Referência deverão 
estar disponíveis, sempre que solicitados pela fiscalização da UFSJ e quando houver necessidade de 
esclarecimentos de dúvidas e correções necessárias documentos produzidos, durante todo o processo 
licitatório e na sua execução. 
 
3.3.4 - Os profissionais acima indicados deverão ser membros do quadro permanente da empresa licitante e 
constarem como Responsáveis Técnicos junto ao CREA/CAU, com data anterior à data de publicação do edital 
no D.O.U. – Diário Oficial da União, cuja comprovação dar-se mediante a apresentação de um dos seguintes 
documentos, em plena vigência: Certidão de registro de pessoa Jurídica junto ao CREA/CAU, CTPS – Carteira 
de Trabalho e Previdência Social do profissional, cópia do contrato de prestação de serviços ou cópia do 
contrato social da empresa em que conste o profissional integrante da sociedade, documentos que deverão 
instruir o envelope “Documentos de Habilitação”. 
 
3.4 - AUTORIA E PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
 
3.4.1 - A licitante adjudicatária, declarando ser a autora do objeto deste Termo de Referência, cederá e 
transferirá seus direitos patrimoniais de autora dos levantamentos que serão apresentados em decorrência do 
contrato firmado a partir desta licitação. A licitante deverá entregar declaração por escrito e assinada pelo 
profissional responsável pelo documento a cessão e transferência dos direitos autorais para a UFSJ. 
 
3.4.1.1 - Com esta cessão, passarão à UFSJ por definitiva transferência, todos os direitos e faculdades que no 
seu conjunto constituem o direito patrimonial sobre os levantamentos realizados, em todos os seus aspectos, 
manifestações e aplicações diretas ou indiretas, modificações, adaptações, extensões e aplicações que forem 
necessárias para o exercício dos direitos cedidos, a exclusivo arbítrio da UFSJ. 
 
3.4.2 - Os direitos autorais estão relacionados aos levantamentos e serviços, objeto deste Termo de 
Referência, às suas especificações técnicas, à documentação produzida e congênere, a todos os demais 
produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros sub-contratados, ficando 
proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem 
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 
 
3.4.3 - Os serviços contratados, assim como, dados, pesquisas, diagnósticos, relatórios, ou quaisquer outros 
levantamentos e documentos elaborados ou copiados pela CONTRATADA em decorrência deste contrato, 
serão de propriedade exclusiva da UFSJ. Fica assegurado à CONTRATADA o direito de conservar em seus 
arquivos os registros e as cópias dos documentos acima referidos exclusivamente para fins de consulta interna. 
 
3.4.4 – Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente: 

- às normas da ABNT (em suas versões mais recentes); 
- às normas e especificações constantes neste projeto básico; 
- às disposições legais da União, do Estado de Minas Gerais e das Prefeituras Municipais; 
- aos regulamentos das empresas concessionárias, órgãos ou entidades afins (CEMIG, COPASA, etc.); 
- às normas do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais; 
- às prescrições e recomendações dos fabricantes dos produtos especificados; 
- às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. 
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- à Instrução Normativa nº 2 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, 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. 
 
Os casos não abordados serão definidos pela fiscalização da UFSJ, de maneira a manter o padrão de 
qualidade previsto para os serviços em questão. 
 
3.4.5 - Toda documentação técnica elaborada, deverá apresentar conformidade com os modelos especificados 
neste Termo de Referência e orientações complementares emanadas pela Divisão de Projetos e Obras da 
UFSJ, com os detalhamentos que se fizerem necessários para o atendimento à clareza e a boa técnica. 
 
3.4.6 – O contratado não divulgará, nem fornecerá qualquer tipo de informação ou dados obtidos em razão 
deste contrato e não usará o nome da UFSJ para fins comerciais ou em campanhas de publicidade, salvo com 
autorização prévia. 
 
3.4.7 – O início de qualquer atividade ou serviço, por parte do contratado, deverá ser precedido da emissão da 
respectiva Ordem de Serviço (OS). A ordem de serviço será emitida pela fiscalização com base na demanda 
estabelecida pela UFSJ, cabendo ao contratado iniciar os serviços imediatamente após o recebimento formal 
da respectiva OS, que ocorrerá em reunião realizada na sede da UFSJ. 
 
3.4.8 – Na elaboração dos desenhos deverá ser dada atenção especial a: 
 
I - Utilização de formatos e escalas adequadas à melhor visualização e compreensão do projeto; 
II - Uso do selo padrão UFSJ em todos os arquivos de desenho com preenchimento adequado, inclusive títulos 
e numeração; 
III - Uso de legendas com simbologia adequada para cada tipo de projeto; 
IV - Compatibilidade de dados em plantas, cortes e detalhes; 
V - Identificação em plantas das referências dos detalhes, ou seja, indicação do detalhe e do numero da 
prancha onde este se encontra. 
VI – Avaliação de interferências das redes externas com as edificações projetadas e com as áreas destinadas 
às futuras expansões prediais; 
 
3.5 – Conteúdos a serem entregues: 
 
1. Uma (1) cópia impressa e assinada, disposta em pastas individuais, sendo uma pasta para cada 
levantamento e uma cópia em meio digital (CD/DVD), em extensão dwg, pdf, doc e xls, de todo o serviço. O 
tamanho da prancha deverá ser preferencialmente formato A1, utilizando-se o formato A0 somente quando não 
for possível a utilização do formato A1. As pranchas devem ser plotadas em papel sulfite de acordo com as 
normas da ABNT, além de dobradas e colocadas nas pastas, conforme orientação acima, para a entrega. Os 
arquivos de desenho deverão conter o projeto no modo MODEL SPACE e também o LAYOUT, de cada 
prancha para impressão. As cotas nos projetos devem obedecer as dimensões reais desse, ou seja, as cotas 
não poderão ser “explodidas”; 
2. Anotações de Responsabilidade Técnica - ART e/ou Registros de Responsabilidade Técnica- RRT, vias da 
OBRA e do CONTRATANTE, devidamente assinados e quitados junto ao CREA/CAU; 
3. Memoriais Descritivos detalhados e justificados; 
4. Deverá constar Mapa Chave em todas as pranchas com a identificação física do levantamento em questão, 
conforme local indicado no selo padrão fornecido pela UFSJ. 
 
3.5.1 - A cada apresentação do desenho com modificação, deverá ser alterado o número da revisão e a data de 
sua efetivação, conforme selo padrão da UFSJ. 
 
3.5.2 - Considera-se sempre que o CONTRATADO dispõe da totalidade dos conhecimentos técnicos, 
gerenciais e administrativos e dos meios de produção necessários, suficientes e adequados à execução dos 
serviços para a realização do objeto, os quais deverão mobilizar e empregar com eficiência e eficácia no 
cumprimento do Contrato que celebrar. Não caberá qualquer pleito de alteração dos valores contratados pela 
substituição de métodos e meios de produção incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas 
quantidades, prazos e qualidade requeridos. 
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3.4.14 - Após a entrega final do serviço pela contratada, a UFSJ fará a conferência do serviço. Caso necessário 
e havendo correções a serem feitas pela CONTRATADA, estas deverão ser promovidas no prazo estabelecido 
pela CONTRATANTE. O projeto só será considerado definitivamente entregue quando não houver mais 
nenhuma correção a se fazer. 
 
4. DOS PRAZOS 
 
4.1 - O prazo previsto para a execução dos serviços será contado da data de assinatura da ordem de serviço 
emitida pela Divisão de Projetos e Obras da UFSJ. A contratada ao receber a Ordem de Serviço deverá iniciar 
imediatamente. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura da Ata de Registro 
de Preços. O prazo de vigência dos contratos será de acordo com cada tipo de serviço a ser definido pela 
Divisão de Projetos e Obras da UFSJ. 
 
4.2 - A Ordem de Serviço irá determinar o prazo de entrega dos serviços contratados. 
 
4.3 - Após a análise, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA as revisões necessárias, mediante 
apresentação do relatório técnico e/ou check list ou, ainda, pranchas com observações. A CONTRATADA terá 
um prazo máximo de 10 dias corridos para elaboração das revisões e nova entrega do projeto.  
 
4.4 – Os serviços serão considerados como definitivamente entregues quando não houver revisões a serem 
feitas. 
 
5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 
5.1 - Os serviços de Levantamentos Planialtimétricos serão medidos em metro quadrado, e o valor a ser pago 
será diretamente proporcional à área do terreno levantada 
 
6. DA VISTORIA 
 
6.1. 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. 
 
6.2. 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. 
 
6.3. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado e apresentar uma 
declaração de que possui pleno conhecimento do local onde será realizado o serviço, e de suas peculiaridades, 
não podendo alegar futuramente desconhecimentos das condições do local de realização dos serviços, em 
favor de eventuais pretensões de acréscimo dos preços propostos. Este não é quesito obrigatório para a 
participação do certame 
 
7. ESPECIFICAÇÕES 
 
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 
Produtos a serem entregues: 
 
a) Projeto Topográfico Planialtimétrico e Cadastral 
b) Relatório Técnico 
c) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 
d) Atualização do Projeto Topográfico Planialtimétrico Cadastral 
 
Levantamento de dados de natureza científica, considerando a planimetria e altimetria do relevo, com o 
objetivo da representação gráfica posicional e quantitativa dos limites do terreno e dos elementos naturais ou 
artificiais existentes no terreno, tais como: benfeitorias limítrofes (cercas, muros, marcos, etc.), Construções, 
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Equipamentos de infraestrutura urbana (rede elétrica, rede drenagem, sistema viário, etc.), Recursos naturais 
(Mancha de mato, arroios, açudes, corpos d’água, rios, lagos, etc.). 
 
O Levantamento Topográfico planialtimétrico deve ser executado em conformidade com as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), destacando – se a NBR13133/1994 “Execução de 
Levantamento Topográfico” e NBR15309/2005 “Locação Topográfica e Acompanhamento Dimensional de Obra 
Metroviária e Assemelhada - Procedimento.”. Poderão ser utilizadas outras normas sobre o assunto, desde que 
não contrariem ou diminuam as da ABNT e se deve considerar a Instrução Normativa nº 2 da Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 04 de junho de 
2014.  
 
O levantamento será executado com utilização de Estação Total e/ou GPS (precisão mínima de 1,5cm + 1,0 
PPN), devendo ser levantados todos os pontos de interesse do terreno em questão. As poligonais deverão 
adotar como partida e chegada, pontos determinados por GPS, a partir de vértice oficial. Deverão ser apoiados 
em poligonais eletrônicas cujos vértices deverão ser nivelados geometricamente ou trigonometricamente e 
materializados em marcos de concreto, pinos de aço ou piquetes de madeira de lei, cravados em locais 
resguardados. 
 
Apoiados nas poligonais serão levantadas as vias e as quadras, com tantos pontos quantos sejam necessários 
para que se possa representar fielmente as caixas das vias, as quadras os acidentes naturais e características 
do terreno, bem como as ocorrências e interferências porventura existentes, tais como: edificações existentes, 
represa, taludes,  drenos, cercas, postes, redes de serviços públicos e infraestrutura, vias e eixos, meios fios,  
retornos e etc. Deverão ser indicados, ainda, o posicionamento de drenos e manilhas subterrâneos existentes 
no local. 
 
O levantamento planialtimétrico deve conter, no mínimo, as seguintes informações: 
 
- Coordenadas e dimensões das áreas com o fechamento do polígono, sistema viário, as quadras dentro do 
terreno e adjacentes e as áreas públicas delimitadas; 
- Curvas de nível com eqüidistância altimétrica de um metro, e de planos devidamente cotados em terreno; 
- Dimensões lineares e angulares, azimutes, raios, cordas, pontos de tangência, e áreas; 
- Marcos de referências de nível (RN) com respectivas cotas e coordenadas; 
- Indicação do Norte magnético; 
- Indicação das medidas de cada segmento do perímetro que define o imóvel, indicando as extensões reais 
levantadas no local e as constantes do título de propriedade; 
- Devem ser demarcados os vários imóveis que compõem o terreno, indicando suas áreas com demarcação do 
perímetro das edificações. Indicação das divisas e muros, incluindo tipo, comprimento e altura, vias e 
elementos existentes, como caixas d´água, jardins, quadras, estacionamentos, anfiteatro, casa de gás, etc. 
 - Locação de postes, jardins, árvores com indicação da área de projeção de suas copas, boca de lobo, fiação e 
mobiliários urbanos existentes; 
- Locação de valas e erosões, cristas e pés de taludes e bancadas, início e fim de cada aclive ou declive e 
quebras do terreno e início e fim de cada segmento ou trecho; 
- Nascentes, cursos d’água ou lagos - quando houver - com indicação do sentido do escoamento, largura e 
cota da linha d’água; 
Indicação de largura da(s) via(s) pública(s) e sua denominação, medida do alinhamento do terreno com a 
indicação das dimensões e inclinações dos passeios, detalhamento das vias de acesso existentes e demais 
vias internas, incluindo dimensões, níveis e tipos de calçadas e meios-fios; 
- Detalhamento de caixas coletoras de águas e esgotos, incluindo dimensões, tipos de tampa, cota de topo e 
fundo, diâmetro e nível das geratrizes dos tubos de entrada e saída existentes; 
- Localização, tipo e dimensões de caixas de passagem e distribuição, quadros de luz e sistemas de 
comunicação existentes; 
- Localização de dutos subterrâneos de: água, gás, energia elétrica e comunicação; 
- Localização de tanques subterrâneos de combustível ou outras intervenções subterrâneas que possam ter 
ocorrido no terreno e não são evidentes; 
- Redes de energia elétrica, água, esgoto, águas pluviais, telefone, etc., que sirvam o terreno, suas 
concessionárias, e os respectivos acessos, fazendo constar alturas e profundidades em relação à RN. 
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A elaboração da planta precisa ser em escala conveniente, ajustadas preferencialmente em formato A1 ou A0 
quando não for possível outro formato, com carimbo especificado pelo Contratante contendo a data do 
levantamento e assinatura do profissional que a executou. 
 
O levantamento planialtimétrico deverá partir de um Referencial de Nível (RN) do IBGE, com coordenadas UTM 
e cota verdadeira, ou de pelo menos 02 (dois) marcos implantados em local acessível, seguro e 
georreferenciado. 
 
O levantamento planialtimétrico cadastral do terreno deverá contemplar, ainda: 
 
a) Perímetro das edificações compreendidas na área do levantamento; 
b) Posição e cotas das soleiras destas edificações; 
c) Indicação de níveis de pontos notáveis, como o cruzamento de eixos de vias; 
d) Taludes existentes com indicação de cotas de topo e pé de talude; 
e) Localização de árvores de diâmetro maior que 0,05 m medido a 1,20 m do solo e indicação de cada 
diâmetro; 
f) Indicação de área ajardinada e de outros tipos de vegetação (pasto, macega, etc.). 
g) Indicação e identificação das redes de infra-estrutura existentes (rede elétrica, telefonia / lógica, água fria, 
esgoto, incêndio, águas pluviais) e seus complementos: luminárias, postes, drenos, bocas-de-lobo, bocas-de-
leão, etc.; 
h) Indicação dos diâmetros das redes, material dos dutos e tubulações, profundidade das redes (cotas de 
chegada e saídas das caixas) dimensões e cotas de tampo e fundos de caixas de passagem e registros; 
i) Arruamentos existentes (guias, sarjetas, vagas de estacionamento) e calçadas, com identificação dos 
pavimentos (asfalto, cimentados, etc.); 
j) Afloramentos rochosos, cursos d’água perenes ou intermitentes, lagoas, áreas de brejo, cercas, ou qualquer 
outra ocorrência; 
l) Legenda que permita a perfeita compreensão dos dados levantados; 
m) Demarcação de faixas non aedificandi (de não edificação) e galerias de águas pluviais existentes no imóvel 
ou em suas divisas; 
n) Demarcação de as vias de acesso, praças, estacionamentos, áreas verdes, áreas de convivência, etc. 
o) Indicação das cotas de nível na guia, nas extremidades da testada do imóvel. 
 
Quando se tratar de terrenos com acentuado aclive ou declive, o levantamento terá de conter dados genéricos 
de implantação das eventuais edificações vizinhas, correspondendo a uma faixa de, no mínimo, 3 m de largura 
ao longo das divisas. 
 
O Relatório Técnico Planialtimétrico deve conter, no mínimo, os seguintes elementos: 
 
a) planejamento, seleção de métodos e aparelhagem; 
b) apoio topográfico; 
c) levantamento de detalhes; 
d) Memória de cálculos e ajustes; 
e) Original topográfico, quando for o caso; 
g) Relatório técnico; 
h) Memorial descritivo; 
i) Relatório Fotográfico. 
 
Os trabalhos serão executados com auxílio de equipamentos eletrônicos. O perímetro das instalações deve ser 
amarrado pela face interna dos tapumes e as edificações através de seus vértices externos. A contratada terá 
que transportar para os Campi cotas absolutas (em relação ao nível médio dos mares) a partir de referências 
do IBGE. Deverão ser implantadas, nos campi, bases topográficas inter-visíveis duas a duas para orientar 
trabalhos topográficos futuros. Os dados de campo serão processados com auxílio de software topográfico.  
 
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. 
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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) Os materiais utilizados deverão apresentar as especificações mínimas definidas nesse Projeto Básico e na 
Planilha de Preços unitários. 
f) A empresa deverá fornecer todos os equipamentos e ferramental adequado, necessário para a perfeita 
execução dos serviços com qualidade e segurança. 
g) A empresa deverá fornecer aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual necessários, 
considerando os serviços, de acordo com a legislação. 
h) Todos os funcionários deverão permanecer identificados por meio de crachá com identificação da empresa. 
i) 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. 
j) 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. 
k) 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. 
l) 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. 
m) 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. 
n) – A Empresa deverá cumprir a Instrução Normativa nº 2 da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação, 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. 
 
A atualização do projeto planialtimétrico cadastral será realizada após a conclusão dos projetos de 
terraplenagem, de arquitetura e de engenharia, a fim de inserir as novas cotas resultantes da terraplenagem, 
bem como as novas edificações e instalações projetadas. Esse serviço se faz necessário em virtude de o 
Projeto Topográfico ter sido concebido antes de todos esses projetos e seu custo está inserido no preço do 
levantamento planialtimétrico. 
 
8 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
Constituem obrigações e responsabilidades da Contratada: 

I- Executar os serviços de acordo com as normas técnicas específicas empregando, exclusivamente, 
materiais e mão-de-obra de primeiríssima qualidade e utilizando-se das melhores técnicas 
adotadas na engenharia; 

II- Elaborar e apresentar, nos prazos determinados os serviços a que se refere o objeto do presente 
contrato nas condições deste Projeto Básico; 

III- Designar um responsável Técnico para o contrato (Preposto) que deverá ser um engenheiro 
agrimensor, civil ou um arquiteto; 

IV- Arcar com os gastos referentes à realização das atividades previstas neste Termo de Referência. 

V- Seguir as diretrizes técnicas da Divisão de Projetos e Obras da UFSJ, a qual se reportará, bem 
como as disposições legais, regulamentares e éticas, adotando nas questões controvertidas a 
solução técnica que lhe for recomendada, sem que isso se constitua em restrição à independência 
de seus profissionais; 
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VI- Comunicar por escrito à Contratante, através do responsável técnico pelo contrato, a existência de 
impedimento de ordem técnica, econômica, ética ou legal em serviço que lhe tenha sido 
encaminhado, devolvendo-o imediatamente e fundamentando a inviabilidade; 

VII- Atender a legislação pertinente do ramo de atuação e as normas e Resoluções do CONFEA e as 
normas de medicina e segurança do trabalho, em especial no que tange à utilização dos 
equipamentos de proteção individual (EPI) e coletivo (EPC); 

VIII- Manter a equipe técnica em seus quadros de responsabilidade técnica. 

IX- Comunicar à Contratante, através do responsável técnico do contrato, a pretensão de substituição 
ou inclusão de profissional(is) no Quadro de responsáveis técnicos da empresa e/ou equipe técnica 
apresentando os documentos que permitam aferir a Nota Técnica, conforme critérios estabelecidos 
neste Projeto Básico 

a) Para os casos de substituição: alcance ou superação da mesma especialidade e capacidade 
técnica individual. 

X- Fornecer, tempestivamente, à Contratante, quando solicitado, cópias das ART recolhidas, 
pareceres, laudos, estudos, vistorias, cronogramas atualizados dos serviços em andamento e 
relatório dos serviços executados e pendentes;  

XI- Dar imediato conhecimento à Contratante de autuações ou notificações porventura lavradas pela 
fiscalização em geral, bem como erros e omissões, relativas aos serviços ou obras sob sua 
responsabilidade técnica ou fiscalização;  

XII- Responder, na qualidade de fiel depositário, por toda a documentação que lhe for entregue pela 
Contratante; 

XIII- Permitir à Contratante, a qualquer momento, a realização de auditoria e acompanhamento dos 
serviços nas instalações da CONTRATADA, sem que isso incorra em isenção de responsabilidade 
à CONTRATADA;  

XIV- Corrigir, sem ônus para a Contratante, os serviços que apresentem incorreção, imperfeição, sem 
prejuízo das multas contratuais; 

XV- Responder por todo e qualquer dano que causar à Contratante ou a terceiros, ainda que culposo, 
praticado por seus prepostos, empregados ou mandatários, mesmo nos casos que envolvam 
eventuais decisões judiciais, assegurando à UFSJ o exercício do direito de regresso e eximindo-a 
de qualquer solidariedade ou responsabilidade;  

XVI- A ausência de fiscalização da Contratante não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades 
previstas neste contrato; 

XVII- Responsabilizar-se pelas infrações ou demandas civis decorrentes do uso não autorizado de 
marcas, processos, tecnologias ou soluções protegidas por direito autoral, salvo quando originadas 
por documento fornecido pela Contratante; 

XVIII- Autorizar o desconto do valor correspondente aos referidos danos, diretamente das faturas 
pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos ou da garantia contratual, independentemente 
de qualquer procedimento judicial;  

XIX- Fornecer crachá a seus empregados para acesso aos imóveis, objeto do presente contrato; 

XX- Manter todo o seu pessoal uniformizado e devidamente identificado, quando da execução dos 
serviços nas dependências da Contratante; 

XXI- A execução dos serviços deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas relativas à 
proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas às atividades da Contratada; 

XXII- Manter durante toda a vigência do contrato a garantia integralizada, reforçando-a ou reconstituindo-
a quando se fizer necessário; 

XXIII- Não utilizar a marca da Contratante (UFSJ) em quaisquer atividades de divulgação profissional, por 
exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos; 
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XXIV- Não se pronunciar em nome da Contratante a órgãos da imprensa, sobre quaisquer assuntos 
relativos às atividades da mesma; 

XXV- Não utilizar, nem divulgar ou reproduzir os normativos, documentos e materiais encaminhados pela 
Contratante fora dos serviços contratados; 

XXVI- Dar ciência à Contratante, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na 
execução dos serviços, mesmo que estes não sejam de sua competência;  

XXVII- Responder por todos os encargos sociais, salariais, impostos e demais encargos inerentes à 
execução dos serviços contratados; 

XXVIII- Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação, bem como as demais 
qualificações exigidas na licitação, nos termos do Art. 55, XIII, da Lei 8666/93; 

XXIX- Guardar por si, por seus empregados e prepostos, em relação aos dados, informações ou 
documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou modo 
venham a tomar conhecimento, o mais absoluto sigilo, em razão dos serviços a serem confiados, 
ficando, portanto, por força de lei civil e criminal, responsável por sua indevida divulgação, 
descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der 
causa. 

 
9 OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATANTE 
 
Constituem obrigações da Contratante: 

I- Prover as informações, os esclarecimentos e cópias de projetos solicitados pela Contratada para a 
fiel execução do contrato; 

II- Designar um Fiscal para gestão do contrato; 

III- Notificar a Contratada qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços; 

IV- Assinar tempestivamente as RT, formulários, guias e pranchas de desenho, relativos aos serviços 
em tela; 

V- Permitir acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências, caso seja necessário; 

VI- Analisar os trabalhos dentro das condições e prazos previstos neste contrato; 

VII- Efetuar os pagamentos à Contratada na forma e prazos previstos no contrato, após o cumprimento 
das formalidades legais; 

 
10 DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
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. 
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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.  

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.  
 
11 CONDIÇÕES DE 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). 
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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. 

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. 
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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.  
 
12 PENALIDADES   
 
O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela Contratada, ensejará a aplicação, 
pela Contratante, de sanções administrativas constantes nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666, de 21/06/93, 
podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666, de 1993 e 
artigo 34-A e seu parágrafo único da IN 02/2009 e suas alterações. 

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.   

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. 

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. 
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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. 
 
13 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
A presente contratação terá vigência de 12 meses a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. 
 
14 VALOR DE REFERÊNCIA  
 
O valor total de referência para a execução dos serviços objeto desta contratação é de R$ 790.227,90 
(setecentos e noventa mil, duzentos e vinte e sete reais, noventa centavos). Os valores estimados estão 
dispostos na planilha orçamentária detalhada anexa a este edital. 
 
O custo estimado da contratação foi apurado mediante preenchimento de planilha de preços unitários, 
utilizando como referência os menores preços, por item, obtidos através de pesquisa de mercado, com 
orçamentos em empresas especializadas na execução dos serviços objeto do presente Termo de Referência e 
anexados ao processo. 
 
15 DA PROPOSTA DE PREÇOS 

Nos custos necessários à prestação dos serviços, objeto deste Instrumento deverão estar incluídos todos os 
custos com impostos, taxas (inclusive a taxa de coleta), fretes, seguros, administração, lucros, mão de obra, 
equipamentos, utensílios, transporte de material e pessoal, e quaisquer outros custos e despesas que incidam 
ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre a prestação dos serviços. A omissão de qualquer despesa 
necessária a perfeita execução dos serviços será interpretada como não existente ou já incluída no custo, não 
podendo a licitante pleitear acréscimos posteriores.  

A licitante não poderá, em hipótese alguma, modificar preços e/ou condições da proposta, sob alegação de 
insuficiência de dados e informações sobre os serviços e/ou condições locais existentes.  

A licitante deverá estabelecer validade de 90 (noventa) dias para a proposta, para tramitação do processo 
licitatório (julgamento da fase de habilitação, interposição e resposta a recursos, estudo e julgamento de 
propostas, elaboração e assinatura do contrato). Propostas com prazo de validade inferior serão 
desconsideradas; se a proposta omitir o prazo de validade, a UFSJ o considerará como sendo de 90 (noventa) 
dias; 

A UFSJ poderá vir a solicitar a prorrogação do prazo de validade da proposta, o que implicará na elasticidade 
do prazo para convocação à contratação, sendo que o não pronunciamento dos licitantes dentro do prazo 
determinado pela Comissão implicará na aceitação tácita da prorrogação pelo período solicitado. 

Decorridos 90 (noventa) dias, contados da data de abertura dos envelopes contendo documentação, sem que a 
UFSJ tenha solicitado a prorrogação do prazo de validade das propostas ou tenha feito a convocação para 
assinatura do Contrato, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos em decorrência desta 
Licitação. 

Para fins desta licitação e consoante a faculdade estabelecida no inciso X, do Art. 40, da Lei nº. 8.666/93, será 
considerado preço excessivo o preço global que ultrapassar o valor de referência, não sendo aceitas 
propostas de preços além deste valor ou que estejam incompatíveis com aqueles praticados por órgãos ou 
entidades da Administração Pública. 

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem integralmente ao Edital e/ou contiverem rasuras, 
emendas, ressalvas ou entrelinhas, que prejudiquem o seu perfeito entendimento; as que apresentarem preços 
baseados em cotações de outra licitante e as que apresentarem preços excessivos, manifestamente 
inexeqüíveis e unitários superiores aos preços unitários máximos previstos. 

A empresa licitante deverá apresentar proposta financeira, no prazo estabelecido, 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 à plena elaboração dos serviços objeto deste Termo de referência. 
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a) Este valor deverá estar explicitado em planilha de composição de custos com todos os quantitativos e seus 
respectivos preços unitários e totais, conforme modelo apresentado no anexo deste Termo de referência; 
 
b) Na apresentação da proposta deverá estar expressa a composição do percentual de Benefício e Despesas 
Indiretas – BDI, incidente no valor total global, que deverá ser igual ou inferior a 24,74 % para os serviços de 
acordo com especificações contidas no edital. 
 
c) 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. 
 
d) Para composição do BDI as licitantes deverão adotar a fórmula a seguir, em conformidade com o julgado do 
Tribunal de Contas da União  por meio do Acórdão 2622/2013 – TCU:  

 
(1+AC+S+R+G)(1+DF)((1+L) BDI = 

(1-I) 
-1 

  
Onde:     

                                             AC=  taxa de administração central   
                                               S =     taxa de seguros   
                                               R = taxa de riscos   
                                               G =  taxa de garantias   
                                             DF =  taxa de despesas financeiras   
                                               L =  taxa de lucro/remuneração   
                                                I = taxa de incidência de impostos (PIS,COFINS e ISS) 

 

16 DA GARANTIA 
 
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. 
 

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; 
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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: 
 

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. 
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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 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas 
neste Instrumento. 

 

São João del Rei, 24 de novembro de 2014. 
 
 
 

...................................................................... 
Luiz Carlos Campos 

Diretor da Divisão de Projetos e Obras 
 
 
 

........................................................ 
Luciane Vianna da Silva 

Engenheira Civil da UFSJ 
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ANEXO II 
 

PALNILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI  
   

Divisão de Projetos e Obras   
SERVIÇO Execução levantamentos planialtimétricos para os Campi da UFSJ Data: novembro/2014   
  Campi    

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
         

SEQ. REF. DESCRIÇÃO  Quantidade   
Unidade  

 
UNITÁRIO   TOTAL  

              
 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 633.500,00 

Cadastramento planialtimétrico, com indicação das curvas de nível e dos níveis dos campi da UFSJ, 
considerando: 
- implantação de bases geodésicas nos campi onde não existem. 
- levantamento dos perímetros com coleta dos nomes dos atuais confrontantes e os respectivos níveis 
nos extremos do terreno. 
- levantamento do entorno de todas as edificações existentes e a altura configurando o volume da 
edificação. 
- levantamento planialtimétrico do arruamento e passeios existentes com os respectivos níveis. 
- levantamento das caixas de coletas de águas pluviais 
- levantamento das tampas das caixas de passagem da rede de esgotamento. 
- levantamento da tampas das caixas de passagem de energia elétrica, telefonia e lógica e da 
corresponde rede e respectivos postes 
- levantamento do entorno dos canteiros de jardinagem e de todas as árvores existentes e o nome das 
espécies. 
- elaboração de memoriais descritivos 
- elaboração de plantas. 

Obs. - Os trabalhos serão executados com auxílio de equipamentos eletrônicos. O perímetro das 
instalações deve ser amarrado pela face interna dos tapumes e as edificações através de seus vértices 
externos. A contratada terá que transportar para os campi cotas absolutas (em relação ao nível médio 
dos mares) a partir de referências do IBGE. Deverão ser implantadas, nos campi, bases topográficas 
inter-visíveis duas a duas para orientar trabalhos topográficos futuros. Os dados de campo serão 
processados com auxílio de software topográfico. Os desenhos serão elaborados com auxílio de 
Autocad em escala adequada e enquadrados sobre pranchas formato A1 que deverão ser entregues 
em duas cópias plotadas e uma cópia em CD. 
CIDADES 
São João del Rei 
CSA - Campus Santo Antonio com área estimada de 51.406 m² 
CDB - Campus Dom Bosco com área estimada de 88.989  m² 

   

CTAN - Campus Tancredo de Almeida Neves com área estimada de 859.828  m² 
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Fazenda Experimental Boa Experança com área estimada de 1.644.290 m² 
Ouro Branco 
CAP - Campus Alto Paraopeba com área estimada de 114.100  m² 
Sete Lagoas 
CSL - Campus Sete Lagoas com área estimada de 224.000  m² 
Fazenda Experimental Granja Manoa com área estimada de 542.589 m² 
Divinópolis 
CCO - Campus Centro Oeste com área estimada de 23.000 m²  

1   Levantamento planialtimétrico cadastral dos terrenos até 25.000,00 m2  25.000,00 m2 0,90 22.500,00 
2   Levantamento planialtimétrico cadastral dos terrenos acima de 25.000,00 m2 a 100.000,00 m2 150.000,00 m2 0,55 82.500,00 
3   Levantamento planialtimétrico cadastral dos terrenos acima de 100.000,00 m2 a 500.000,00 m2 340.000,00 m2 0,35 119.000,00 
4   Levantamento planialtimétrico cadastral dos terrenos acima de 500.000,00 m2 3.150.000,00 m2 0,13 409.500,00 
        m2     

      Sub-Total     R$           633.500,00  
B.D.I 24,74%  R$           156.727,90  Obs. Os custos unitários aplicados nos quantitativos correspondem ao menor preço de orçamentos obtidos no mercado Total     R$           790.227,90  

              
         
         
   Luciane Vianna da Silva  Luiz Carlos Campos  
   Engenheira Civl  da UFSJ CREA 64.485/D  Diretor da Divisão de Projetos e Obras  
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PLANILHA DE BDI 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI 
  

DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS 

COMPOSIÇÃO DO BDI PARA Execução de  levantamentos planialtimétrico para os Campi da 
UFSJ  

(BÔNUS E DESPESAS INDIRETAS)   
Itens de valor percentual fixo e obrigatório 

 - PIS 0,65% 
 - COFINS 3,00% 

 - ISS 5,00% 

I - taxa de incidência de impostos 8,65% 
Itens de valor percentual variável com o tipo da obra ou serviço 

AC - Administração central 4,00% 
S - Seguro 0,50% 
R - Risco 1,00% 
G - Garantia 0,30% 
DF - Despesas financeiras 0,80% 
L - Lucro 6,85% 

  13,45% 
                                        BDI 24,74% 
        

Fórmula para estipulação do BDI - Acórdão Nº 2622/2013 - TCU - Plenário 
      

(1+AC+S+R+G)(1+DF)((1+L) BDI = 
(1-I) 

-1 

  
Onde:     

                                               AC =  taxa de administração central   
                                               S =     taxa de seguros   
                                               R = taxa de riscos   
                                               G =  taxa de garantias   
                                               DF =  taxa de despesas financeiras   
                                               L =  taxa de lucro/remuneração   
                                                I = taxa de incidência de impostos (PIS,COFINS e ISS) 
     
      

Luciane Vianna da Silva  Luiz Carlos Campos  

Engenheira Civil  da UFSJ CREA 64.485/D  Diretor da Divisão de Projetos e 
Obras  
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ANEXO III 
 

MINUTA DE ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006.01/2015 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2015 
PROCESSO Nº. 23122.106293/2014-61 

 
Aos ............... dias do mês de .......... de 2015, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-
REI, com sede à Praça Frei Orlando, 170, Centro, CEP: 36.307.352, São João del-Rei, MG, neste ato 
representada pelo Pró-Reitor de Administração, Prof. José Tarcísio Assunção,  nos termos  da Lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002,  dos Decretos nº 3.784, de 06 de abril de 2001;nº 5.450, de 31 de maio de 2005; nº 7.892, 
de 23 de janeiro de 2013, e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, atualizada, e, das demais normas legais aplicáveis, doravante designada ÓRGÃO GERENCIADOR e 
de outro lado, a empresa __________________, CNPJ nº ______________, com sede no 
______________________________________telefone nº ___________, fax nº______________, e-
mail____________________ representada por seu _________, Sr._____________, RG nº ______________, 
CPF nº ______________, daqui por diante designado FORNECEDOR REGISTRADO, têm entre si, justo e 
avençado, celebrando o presente instrumento em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços nº. 006/2015, Ata de julgamento de Preços, publicada no Diário Oficial da 
União e homologada pelo Pró-Reitor de Administração da UFSJ, RESOLVEM registrar os preços para a 
eventual contratação dos serviços descriminados no  Anexo I do Edital e constantes da Cláusula Primeira da 
presente Ata, tendo sido os referidos preços oferecidos pelo FORNECEDOR REGISTRADO, cuja proposta foi 
aceita e habilitada no certame, sob as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇOS 
 
1.1. O objeto desta ata é a contratação de pessoa jurídica especializada para o registro de preços de 
eventual prestação de serviços para execução de levantamentos planialtimétricos nos Campi da UFSJ – 
Universidade Federal de São João del Rei, conforme solicitação durante a validade desta Ata de Registro de 
Preços, com especificações, quantitativos estimados e preços máximos admitidos abaixo discriminados:  

 

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 

Item DESCRIÇÃO ÀREA UNID. VALOR UNITÁRIO  
(já incluído BDI) 

VALOR TOTAL  
(já incluído BDI) 

01 
Levantamento planialtimétrico 
cadastral dos terrenos até 
25.000,00 m2  

25.000,00 m2   

02 
Levantamento planialtimétrico 
cadastral dos terrenos acima de 
25.000,00 m2 a 100.000,00 m2 

150.000,00 m2   

03 
Levantamento planialtimétrico 
cadastral dos terrenos acima de 
100.000,00 m2 a 500.000,00 m2 

340.000,00 m2   

04 
Levantamento planialtimétrico 
cadastral dos terrenos acima de 
500.000,00 m2 

3.150.000,00 m2   

 
VALOR TOTAL       
(BDI incluso) 

 
1.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão 
advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao 
beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
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1.3 - Nos termos do inc. III, do art. 2º, do Decreto nº 7.892/2013, o órgão gerenciador do presente Registro de 
Preços é a Universidade Federal de São João del-Rei/MG. 
 
1.4 - São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 
 

 
 Item Órgão Participante Unid. Quant. 

    
    
    

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura não 
podendo ser prorrogada. 
 
2.2. Durante o qual a UFSJ não será obrigada a adquirir o material referido na Cláusula Primeira – do Preço, 
exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo mediante outra licitação quando julgar 
conveniente, sem que caiba recursos ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, 
cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, 
neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 
  
2.2 - Os preços ofertados pela empresa contratada da presente Ata de Registro de Preços são os constantes 
na Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 006/2015.   
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
 
3.1 - Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 
006/2015, seus Anexos, processo nº 23122.106293/2014.61, dos quais são partes, como se aqui estivessem 
integralmente transcrito, vinculando-se, ainda, à proposta da CONTRATADA. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
4.1 - O fornecimento do(s) bem (ns) dar-se-á de forma parcelada, mediante solicitação formal da UFSJ, de 
acordo com a sua necessidade e conveniência, cabendo-lhe determinar o quantitativo e a data de cada 
fornecimento.  
 
4.2 - A cada fornecimento, comparar-se-ão, sempre, os preços registrados com os de mercado, para iguais 
quantidades, prazos de entrega, validade ou garantia dos bens e condições de pagamento, de modo a 
confirmar a manutenção da vantajosidade dos mesmos.  
 
4.3 - Após o recebimento da Nota de Empenho e Ordem de serviço, a empresa adjudicatária deverá atender ao 
solicitado, emitindo Nota Fiscal/Fatura do fornecimento efetivado, em nome da UFSJ, devendo os serviços ser 
prestados nos locais indicados nas respectivas Notas de Empenho ou, quando for o caso, na presente Ata, 
Contrato ou Ordem de Serviço, na forma e condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 
006/2015. Em hipótese alguma, a Universidade arcará com despesas de fretes, relativos aos fornecimentos 
advindos do Sistema de Registro de Preços. 
 
4.4 - Durante a validade dos preços registrados, a adjudicatária não poderá alegar à indisponibilidade dos bens 
ou serviços ofertados, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções previstas no Edital. O fornecedor 
beneficiário da presente Ata de Registro de Preços é obrigado a atender a todos os pedidos efetuados durante 
a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles esteja prevista para data posterior a seu vencimento. 
 
4.5 - As condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2015 deverão 
ser mantidas, durante toda a vigência da presente Ata, pela adjudicatária, ficando facultado à UFSJ, a qualquer 
momento, exigir a apresentação dos documentos comprobatórios. 
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CLÚSULA QUINTA - REVISÃO E CANCELAMENTO  
 
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento 
e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
 
5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações 
junto ao(s) fornecedor(es). 
 
5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a 
Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados 
pelo mercado. 
 
5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
 
5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 
 5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e 
 5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de 
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 
 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 
 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
 
5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por 
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito 
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
 
 5.9.1. por razão de interesse público; ou 
 5.9.2. a pedido do fornecedor.  
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 
 
6.1 - 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 n° 3.555, de 2000, do Decreto nº 7.892, de 2013, do Decreto nº 3.722, de 2001, da 
Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO 
 

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as 
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 
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7.2. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato 
supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 
 

7.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
7.4. Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de São João del-Rei, para dirimir qualquer 
controvérsia não resolvida entre as partes. 
 
7.5. E, assim, por estarem justas e acordes, firmam o presente Instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, de igual teor e forma.  
 
 
 
 
 

São João del Rei, XX de XXXXXXXXX de 2015. 
 
 
 
 
 
 

__________________________________                         _____________________________ 
       Prof. José Tarcísio Assunção                                              Responsável pela Empresa 
         Pró-Reitor de Administração                                                      Carimbo CNPJ 
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ANEXO IV 
 
 

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 V 
 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº. ___/2015, QUE ENTRE SI, CELEBRAM 
A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI 
UFSJ E RAZÃO SOCIAL PARA ELABORAÇÃO DE 
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO NOS CAMPI 
DA UFSJ. 

 
Pelo presente instrumento, de um lado como CONTRATANTE a Universidade Federal de São João 

del-Rei - UFSJ, instituída 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, CEP: 36.307-352, CNPJ nº. 
21.186.804/0001-05, neste ato representada pela sua Reitora, a Professora Valéria Heloísa Kemp, brasileira, 
casada, professora universitário, portadora da Carteira de Identidade nº. 161.688, expedida pela SSP/MG e 
C.P.F. nº. 201.190.706-34, na forma do que dispõem o Parágrafo Único do artigo 24 e seus incisos do Estatuto 
aprovado pela Portaria MEC nº. 2.684, de 25 de setembro de 2003, e Decreto Presidencial s/nº, de 04 de junho 
de 2012, DOU de 05 de junho de 2012, e de outro lado como CONTRATADA _______________________, 
sediada à _______________, nº ___, Bairro, Cidade - CEP: __________, Telefone: (3_) __________, e-mail: 
______________________,  inscrita no CNPJ sob o nº. _________________, neste ato representada pelo Sr. 
___________________, brasileiro, Estado civil, Cargo, Carteira de Identidade _____________ expedida pela 
SSP/__ e CPF _______________, tendo em vista o que consta no Processo nº 23122106293/2014-61, 
Autorização-Reitoria fl. ___ e em observância à disposições na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e 
demais normas complementares aplicáveis à espécie, e, ainda, pelo estabelecido no Edital e seus Anexos, 
resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 006/2015, do tipo menor preço 
global, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
1.1  - O objeto do presente Instrumento é a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços 

de levantamento planialtimétrico dos Campi da UFSJ, com amarração dos prédios e acessos existentes, 
definindo a área total, curvas de níveis a cada metro, elaborando o memorial descritivo e a planta topográfica, 
além do relatório técnico, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes nos Edital, Termo 
de Referência, e demais Anexos.  
           1.2 - Os locais determinados para a execução dos serviços são os seguintes: Campus Santo Antônio, 
Praça Frei Orlando, 170, Campus Dom Bosco, à Praça Dom Helvécio, 74 e Campus CTAN, Av. Visconde do 
Rio Preto, s/nº., Colônia do Bengo, em São João del-Rei, MG; no Campus Alto Paraopeba, Rodovia MG 443, 
km 07 em Ouro Branco, MG; no Campus Sete Lagoas, Rodovia MG 424, km 65 em Sete Lagoas, MG; no 
Campus Centro Oeste Dona Lindu, Rua Sebastião Gonçalves Coelho, 400, Bairro Chanadour, em 
Divinópolis, MG; Fazenda Experimental Boa Esperança, Distrito de São Miguel do Cajuru em São João del-
Rei e Fazenda Experimental Granja Manoa, Distrito de Jequitibá em Sete Lagoas. 
           1.3 - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo acima, e à 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
            2.1 – As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA estão estabelecidas no Termo de 
Referência, Anexo I do Edital. 

 
CLAUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

 
3.1 – O prazo de vigência é de 12 (Doze) meses contados a partir da data da assinatura do Contrato, 

em conformidade ao item 04 do Termo de Referência. 
CLÁUSULA QUARTA - VALOR / FORMA DE PAGAMENTO 
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4.1 - O valor total da contratação é de R$___________ (________________________), será pago à 
CONTRATADA pelos serviços prestados e aprovados pela fiscalização; 

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. 

4.3 – O objeto deste instrumento contratual terá preço fixo e irreajustável, após vigência da ARP, 
determinar-se-á conforme item 15 do Termo de Referência. 
            4.4 - O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se 
definidos no Edital e Termo de Referência. 

 
CLÁUSULA  QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
5.1 - As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento da União, para o exercício de 2015, na classificação: Unidade 154069, Gestão 15276, 
Fonte de Recursos: ____________, Programa de Trabalho ______; Elemento de Despesa: _________, tendo 
sido emitida Nota de Empenho nº. 2015NE______; 

5.2 - As despesas do exercício subseqüente correrão à conta do orçamento e consignações 
orçamentárias a vigorar, indicada em termos aditivos ou apostilamentos. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO/ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
             8.1 – O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que 
serão empregados, a fiscalização, a aceitação e recebimento dos serviços pela CONTRATANTE são aqueles 
previstos no Termo de Referência, Anexo do Edital. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 

 
7.1 - 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 UFSJ; 

7.2 – Os serviços prestados, somente serão considerados como encerrados, após vistoria, medição, 
aprovação e recebimento, sem ressalvas, por parte da Divisão da Prefeitura de Campus da UFSJ, Unidade 
Administrativa designada pela CONTRATANTE; 

7.3 - Respeitando o disposto no item 3.1, o prazo da prestação dos serviços é de __ 
(_________________) dias corridos a partir da data da assinatura da Ordem de Serviço emitida pela 
Divisão de Projetos e Obras da CONTRATANTE.  

7.4 - Os dias retidos para análise, liberação técnica e pagamento, por parte da CONTRATANTE, não 
serão computados no prazo da prestação dos serviços; 

7.5 - 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. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 
8.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993; 
8.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite estatuído no art. 65, § 1º da Lei nº 8.666, de 1993, do valor 
inicial atualizado do Contrato; 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

 
9.1 - O descumprimento parcial ou total de qualquer das cláusulas contidas no Contrato sujeitará a 

CONTRATADA às sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, garantida a prévia e ampla 
defesa. 

9.2 - A inexecução, parcial ou total, do Contrato poderá ensejar a aplicação da pena de suspensão 
temporária para licitar e contratar, independente de multa, a ser arbitrada de acordo com a gravidade da 
infração. 
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9.3 - A pena de suspensão poderá ser convertida em advertência sempre que a administração 
entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua(m) a responsabilidade da CONTRATADA e desde que não 
tenha havido prejuízo ao erário público. 

9.4 - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes percentuais: 
9.4.1 - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º dia de atraso na entrega do objeto licitado; 
9.4.2 - 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assim 

ar o contrato dentro do prazo previsto no edital, contados da sua convocação;  
9.4.3 - 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços não realizados ou reparo não realizado.  
9.5 - O valor das multas deverá ser pago espontaneamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 

ou deduzidas do pagamento eventualmente devido, ou ainda, cobradas judicialmente; 
9.6 - As multas previstas neste sub-item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 

eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes da infração(ões) cometida(s); 
9.7 - As multas referidas poderão, a critério da CONTRATANTE, ser aplicadas, isolada ou 

conjuntamente, com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pela CONTRATADA. 
9.8 - A Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública nos casos 

previstos no art. 88 da Lei Federal 8.666/93, serão aplicadas nos seguintes casos: 
9.8.1 - A licitante apresentar documentos para habilitação adulterados ou falsos, devidamente 

comprovados em processo administrativo; 
9.8.2 - Tenha a licitante sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 
9.8.3 - Tenha a licitante praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
9.8.4 - Tenha a licitante demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em 

virtude de atos ilícitos praticados. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO 
 
10.1 - Na hipótese de descumprimento pela CONTRATADA, de quaisquer das obrigações pactuadas 

neste instrumento, notadamente, atraso na entrega dos serviços, objeto do presente instrumento, ficará a 
CONTRATANTE no direito de deduzir do valor a ser pago à CONTRATADA, na forma da cláusula quarta, multa 
no valor equivalente a 20% (vinte por cento) da quantia destinada ao pagamento do serviço, na fase em que se 
der a inadimplência, sem prejuízo, de poder ainda, a CONTRATANTE, dar por rescindido o presente contrato, 
inclusive nos casos fixados no art. 79 e 80 da Lei 8.666/93, e promover a cobrança de perdas e danos, pelas 
vias legais.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXONERAÇÃO E DA RESPONSABILIDADE 

  
11.1 - As partes não serão responsáveis pelo inadimplemento que resultar de caso fortuito ou de força 

maior, assim entendidos os fenômenos naturais como inundações e outros, ou decorrentes de atos 
governamentais, tais como, embargos, estado de sítio e outros, ou quaisquer circunstâncias alheias à vontade 
das partes, imprevisíveis, na medida em que impeçam ou retardem o cumprimento das respectivas obrigações.  

11.2 - A parte, cuja prestação for impedida ou retardada por quaisquer dos fatos ou atos acima, deverá, 
imediatamente, comunicar e provar a ocorrência à outra parte, por escrito, expondo-lhe as razões pelas quais 
está compelida a sustar ou a retardar a execução do pactuado. 

11.3 - Cessado o impedimento, retomar-se-á a execução do objeto contratado, prorrogando-se em 
tantos dias quantos tiverem sido os de paralisação, ressalvada à CONTRATANTE, se o período da paralisação 
tiver sido superior a 10% (dez por cento) do prazo pactuado, a faculdade de rescindir o presente Contrato. 

 
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; 
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                 2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
                 3 - Indenizações e multas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
            13.1 - 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.  

13.1.1 - 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).  

13.1.2 - 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.   

13.2 - 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. 

  13.2.1 - 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. 

  13.2.2 - 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. 

  13.2.3 - 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. 

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

  13.4 - A garantia prestada por fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ser renovada anualmente, no 
mesmo percentual estipulado no subitem 13.1, devidamente atualizada. 

  13.5 - 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. 

  13.6 - 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. 
           13.7 - 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.  

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

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

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

Contratada. 
  13.9 - 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.  
  13.10 – A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta específica 

na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.  
           13.11 - 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.  
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           13.12 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a 
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (Cinco) dias úteis, contados 
da data em que for notificada. 
           13.13 - A CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes 
hipóteses:  

13.13.1 - Caso fortuito ou força maior;  
13.13.2 - Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;  
13.13.3 - Descumprimento das obrigações pela contratada decorrentes de atos ou fatos praticados 

pela Administração;  
13.13.4 - Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 

            13.14 - Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as 
previstas no item 13.13.  
            13.15 - 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.  

13.15.1 - 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.  
            13.16 - Será considerada extinta a garantia: 

13.16.1- Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo 
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do Contrato;  

13.16.2 - No prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, caso a Administração 
não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação.  
            13.17 - 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 DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES CONTRATUAIS  
 
           14.1 - 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 QUINTA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 
15.1 - A responsabilidade técnica sobre a prestação dos serviços, objeto do presente Contrato, ficará a 

cargo do Sr. ___________________________, CREA: ___________  . 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
 
16.1 - A publicação deste 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, alterada pela Lei nº. 8.883/94. 
 

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, alterada pela Lei 8.883/94, será competente o foro da Justiça Federal Subseção 
Judiciária de São João del-Rei - MG, renunciando as partes contratantes 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. 
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CONTRATANTE: 
Profª Valéria Heloísa Kemp 

Reitora da UFSJ 
 

 
CONTRATADA: 

                                      Nome 
                                      Cargo  

                        
TESTEMUNHAS: 
                               Nome:                                                                          Nome:  
                                  CPF:                                                                            CPF: 

 
                                                                                                                                                                                                                                                     
 


