
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL -REI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2015
Processo 23122.104957/2014-57

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,  em  São  João  del-Rei/MG,   realizará  licitação,  na  modalidade  PREGÃO,  na  forma 
ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 
nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997, das Instruções Normativas 
SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008, e nº 02, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n°  
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 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: 09/02/2015
Horário: 14:00 hrs
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação 
de pessoa física para a realização de avaliação técnica inicial e final dos procedimentos orçados e 
realizados pelas empresas credenciadas no Programa de Assistência  à Saúde Bucal  aos Alunos de 
Graduação  da  UFSJ  do  Campus  Alto  Paraopeba,  na  cidade  de  Ouro  Branco  –  MG,  conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

      1.2.  A licitação  será  formada  por  02  (dois)  itens,  conforme tabela  constante  do  Termo de 
Referência. 

2. – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2014, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 15276/154069

Fonte: 0100.000000 

Programa de Trabalho: 087891  

Elemento de Despesa: 3.3.91.47  

3. DO CREDENCIAMENTO

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



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

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

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

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

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1. A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, 
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 Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados indicados no item acima:

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

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

4.2.3. que estejam reunidas em consórcio;

4.2.4. entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

4.3. Também é vedada a participação de:

4.3.1. entidades empresariais estrangeiras;

4.3.2. quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 
8.666, de 1993.

4.4. Não será permitida a participação de sociedades cooperativas.

4.5. Não será permitida à participação de dentistas (pessoa física ou jurídica) que estejam 
credenciados no Programa de Saúde Bucal da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFSJ.

4.6. Como condição para participação no Pregão, a entidade de menor porte deverá declarar:

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

4.7. Deverá  assinalar,  ainda,  “sim”  ou  “não”  em  campo  próprio  do  sistema  eletrônico, 
relativo às seguintes declarações:

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



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

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

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

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

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

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

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

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

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

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

5.6.1. valor total do item; 

5.6.2. Descrição detalhada do objeto.

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

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

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

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

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

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

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



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

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

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

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

6.5.1. O  lance  deverá  ser  ofertado  pelo  valor  total  por  item.  Os  licitantes  deverão  fazer 
propostas para todos os itens do certame. Será declarada vencedora o licitante que oferecer 
o menor preço global, sendo vedada a aceitação de valores acima dos estimados para cada 
item. 

6.6. Os  licitantes  poderão  oferecer  lances  sucessivos,  observando  o  horário  fixado  para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.7. O  licitante  somente  poderá  oferecer  lance  inferior  ao  último  por  ele  ofertado  e 
registrado pelo sistema. 

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

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

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

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

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

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

6.14. Para aquisição de serviços comuns de informática e automação, definidos no art. 16-A 
da Lei n° 8.248, de 1991, deverá ser observado o direito de preferência estipulado no art. 3° da mesma 
lei, conforme procedimento estabelecido nos arts. 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010.

6.15. 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:

6.15.1. prestados por empresas brasileiras; 



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

6.16. 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. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

8. DA HABILITAÇÃO 

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

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

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

8.2. 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, nas condições seguintes:

8.3. Habilitação jurídica: 

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

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

8.3.3. 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;

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

8.4. Regularidade fiscal e trabalhista:

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

8.4.2. 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); 

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

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



8.4.5. 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 nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943.

8.5. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação 
técnica, por meio de: 

8.5.1. Registro  ou  inscrição  da  empresa  licitante  na  entidade  profissional  no  Conselho 
Regional de Odontologia – CRO, em plena validade;

8.5.2. Declaração de possuir em seu quadro de pessoal, Responsável Técnico habilitado na 
área de Odontologia.

8.5.2.1. A comprovação de vínculo do Responsável Técnico deverá ser demonstrada por 
meio  de  cópias  das  Carteiras  de  Trabalho  e/ou  cópia  do  contrato  social  e  suas 
alterações,  em  se  tratando  de  sócio,  sendo  admitida  a  comprovação  do  vínculo 
empregatício do responsável técnico também por meio de contrato de prestação de 
serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum. Deverá ser 
comprovado  o  registro  do  Responsável  Técnico  junto  ao  Conselho  Regional  de 
Odontologia. 

8.5.3. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e 
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da 
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

8.6. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 
apresentados pelos licitantes, via fac-símile (fax) número (32) 33792307, 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  03 (três) dias, após 
encerrado o prazo para o encaminhamento via fac-símile (fax), e-mail ou sistema comprasnet;

8.7. Havendo alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, o licitante será convocado 
para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a 
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período.

8.7.1. 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, para os quais será 
concedido o mesmo prazo especial para a regularização da situação fiscal.

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

8.9. 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.

mailto:secol@ufsj.edu.br


8.10. 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. 

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

9. DOS RECURSOS

9.1. 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.

9.2. 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.

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

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

9.2.3. 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.

9.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

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

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1. 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.

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

11. DO TERMO DE CONTRATO 

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

11.2. 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 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento. 

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

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

11.5. 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.

12. DO REAJUSTE

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

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

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

14.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

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

15. DO PAGAMENTO

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

15.2. 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.

15.3. 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.

15.4. 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:

15.4.1. não produziu os resultados acordados;



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

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

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

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

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

15.7. 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%.

16. - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

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

16.1.2. apresentar documentação falsa;

16.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

16.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;

16.1.5. não mantiver a proposta;

16.1.6. cometer fraude fiscal;

16.1.7. comportar-se de modo inidôneo;



16.2. 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.

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

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

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

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

16.5. 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.

16.6. 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.

16.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

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

17.   DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

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

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

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

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

17.5. 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.

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

17.7. 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.

mailto:secol@ufsj.edu.br


18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

18.2. 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.

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

18.4. 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. 

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

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

18.7. 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.

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

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

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

18.10.1. ANEXO I - Termo de Referência;

18.10.2. ANEXO II – Declaração para Empresas Optantes pelo Simples;

18.10.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato;

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

Matheus Pereira Modesto
Pregoeiro

http://www.ufsj.edu.br/dimap


ANEXO I

PROJETO BÁSICO
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE BUCAL

PERÍCIA ODONTOLÓGICA – 2015

1 – Justificativa

Com vistas  ao  desenvolvimento  do  Plano  Nacional  de  Assistência  Estudantil  (PNAES)  a 
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), tem investido em ações que favoreçam o acesso 
e  a  permanência  do  estudante  de  baixa  condição  socioeconômica  nos  cursos  de  graduação 
presencial.  A implementação da Política de Cotas e Ações Afirmativas pelas universidades é outro 
fator  a  ser  considerado,  pois  ao  apresentar  novas  oportunidades  de  acesso  a  estudantes  em 
situação de vulnerabilidade social, gera, igualmente, uma crescente demanda por suporte em saúde 
física, bucal e mental.

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis implantou o Programa de Assistência à Saúde Bucal, 
desenvolvido  pela  Divisão  de  Assistência  e  Ações  Afirmativas  (DIAAF),  responsável  pela 
implementação da Política de Assistência Estudantil na Universidade.

 Sendo assim, a PROAE propõe a continuidade do Programa de Assistência à Saúde Bucal 
dos discentes matriculados nos cursos de graduação presencial, nos  campi da UFSJ por meio da 
contratação de dentista perito na modalidade pregão presencial que auxiliará a PROAE no controle 
dos serviços odontológicos oferecidos aos discentes.
 
2 – Objetivo

Em razão do já  implantado Programa de Assistência à Saúde Bucal,  faz-se necessária a 
contratação de profissional para a realização de perícia odontológica (inicial e final) para atestar a 
realização  dos  procedimentos  conforme  plano  de  tratamento  dos  dentistas  credenciados  pelo 
programa no município de Ouro Branco. 

3 – Objeto da Contratação

Contratação  de  pessoa  física  para  a  realização  de  avaliação  técnica  inicial  e  final  dos 
procedimentos  orçados  e  realizados  pelas  empresas  credenciadas  no  Projeto  de  Assistência  à 
Saúde  Bucal  aos  alunos  dos  cursos  de  graduação  presencial  da  UFSJ  conforme  quantitativo 
apresentado a seguir:

Item Descrição Quantidade

1 Perícia odontológica inicial no município de Ouro Branco 60
2 Perícia odontológica final no município de Ouro Branco 60

4 – Descrição detalhada dos serviços com suas metodologias

4.1 - A avaliação técnica será realizada em dois momentos: 1º) Para verificar o conteúdo do 
plano de procedimentos constante na Guia de Encaminhamento – perícia inicial; 2º) Para atestar a 
realização dos procedimentos odontológicos constantes na mesma Guia – perícia final. 

4.2 -  Será fornecida uma Guia de Encaminhamento pela Divisão de Assistência e Ações 
Afirmativas (DIAAF) ao aluno solicitante. Após o levantamento da necessidade de tratamento pelo 
dentista credenciado, o aluno agendará sua perícia para avaliação inicial. Em seguida, com a devida 
autenticação do plano de tratamento pelo perito, esta Divisão procederá à autorização do plano de 
tratamento para que o credenciado inicie os procedimentos autorizados pelo perito.



4.3 - Ao final do tratamento o aluno será novamente encaminhado ao perito para que seja 
atestada a realização e conclusão dos procedimentos. 

4.4 - Ao final de cada mês o perito deverá encaminhar ao Setor de Assistência Estudantil, um 
Relatório de Serviços contendo o nome dos alunos atendidos e o número de perícias iniciais e finais 
realizadas e relatório para o devido pagamento. 

4.5  -  Somente  será  considerado  serviço  efetivamente  prestado  a  perícia  realizada,  não 
devendo ser faturadas as consultas faltosas, ainda que justificadas pelo aluno.

4.6 - A Contratada deverá apresentar em sua proposta um “Termo de Compromisso” onde 
consta que a mesma acatará os pré-requisitos para contratação de serviços de perícia odontológica, 
conforme estabelecido neste projeto básico. 

4.7 - A contratada não poderá cobrar do aluno qualquer valor ou taxa pelo serviço prestado. 
4.8  -  A contratada  deverá  comprovar  a  existência  de  estabelecimento,  em condições  de 

ofertar os serviços, na cidade do campus onde irá atuar e regularidade jurídica e fiscal.
4.9 - Fica a Contratada obrigada a prestar o serviço sem qualquer critério discriminatório em 

relação aos alunos atendidos pelo Programa, o que significa dizer que o atendimento prestado aos 
estudantes deve manter as mesmas condições daquele prestado à comunidade do Município.

4.10 - Com a conclusão do tratamento fica a contratada obrigada a encaminhar relatório de 
intercorrências, caso julgue necessário,  para o acompanhamento da situação do aluno assistido, 
documento  a  ser  elaborado  pelo  profissional  responsável  pelo  atendimento  prestado,  que  será 
incorporado ao prontuário de saúde do estudante.   

4.11 – Fica a Contratada obrigada a encaminhar relatório final, a ser enviado até o 5º dia útil 
do  mês  em  que  finda  o  contrato,  contendo  quadro  discriminatório  dos  tratamentos  iniciados, 
concluídos e em andamento, para subsidiar planejamento a ser realizado pela DIAAF/PROAE, bem 
como outros relatórios solicitados pela PROAE .

5 – Relação entre o quantidade de serviço e o valor orçamentário estimado

As perícias deverão ser realizadas ao início e término de todos os tratamentos, de segunda a 
sexta-feira no horário comercial. O quadro a seguir apresenta o quantitativo de perícias iniciais e 
finais por campus e o valor estimado de gasto com a contratação do serviço.  

Quantitativo 
de perícias

Preço 
por 

perícia Preço Total
Ouro 

Branco
P. Inicial 60 40,00 2.400,00
P. Final 60 40,00 2.400,00

6 – Avaliação dos serviços prestados

6.1 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos no Projeto Básico.

6.2  O  representante  da  Administração  anotará  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências 
relacionadas  com  a  execução  do  contrato,  indicando  dia,  mês  e  ano,  adotando  as  providências 
necessárias ao fiel  cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, 
quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

7 – Custo estimado da contratação

7.1 O custo aproximado para a contratação do (a) perito (a) do Programa de Assistência à 
Saúde Bucal dos alunos de graduação da UFSJ Campus de Ouro Branco é de R$ 4.800,00 (quatro 
mil e oitocentos reais).

Os valores dos procedimentos de análise técnica (perícia inicial ou final) foram calculados 
com base nos valores pagos por três planos odontológicos, em anexo.



Item Descriçao
(Q) 

Quantida
de

Unidad
e

Fornecedor 01 Fornecedor 02 Fornecedor 03 
Menor Preço 

por Unidade

Preço 
Total

1
Auditoria/perícia 

odontológica clínica- 
inicial

       

60 un.
 R$ 

50,00 
 R$ 

50,00 
 R$ 

40,00 
 R$ 

40,00 
 R$ 

2.400,00 

2
Auditoria/perícia 

odontológica clínica- 
final

       

60 un.
 R$ 

50,00 
 R$ 

50,00 
 R$ 

40,00 
 R$ 

40,00 
 R$ 

2.400,00 

TOTAL DA PLANILHA

 R$ 
100,00

 R$ 
100,00 

 R$ 
80,00 

 R$ 
80,00 

 
R$ 

4.800,00

7.2 O valor máximo a ser pago pela perícia inicial e final é R$ 40,00 (quarenta reais) por item, 
deste valor serão deduzidos os tributos conforme legislação vigente.

8 - Requisitos para a contratação:
8.1. O Profissional interessado deverá apresentar os seguintes documentos em cópias autenticadas: 

8.1.1. Documento de registro no Conselho Regional de Odontologia – CRO; 
8.1.2. Última quitação com as obrigações junto ao CRO;
8.1.3. Diploma ou certificado equivalente do Curso de Graduação em Odontologia; 
8.1.4. Certidão de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união;
8.1. 5. Carteira de Identidade e CPF;
8.1 .6.  PIS/PASEP ou NIT.

9 - Obrigações da contratada
A Contratada obriga-se a:
9.1 arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela 
ação  ou  omissão  de  seus  empregados,  trabalhadores,  prepostos  ou  representantes,  dolosa  ou 
culposamente, à União ou a terceiros;
9.2 utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 
de conformidade com as normas e determinações em vigor;
9.3  relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços;
9.4 manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.5  Não  transferir  a  terceiros,  por  qualquer  forma,  nem  mesmo  parcialmente,  as  obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.

10 – Do prazo de vigência

 O início da prestação dos serviços será a partir da assinatura do contrato.  Considerando a 
Portaria nº 958,  de 18 de Setembro de 2013,  Art.  1º,  inciso III,  UFSJ, que estabelece o serviço de 
assistência à saúde física e psicológica dos discentes de natureza contínua, a contratação será por um 
período de 12 (doze) meses, podendo sua duração ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, 
limitada a 60 (sessenta) meses, essas por meio de Termos Aditivos ao Contrato, conforme previsão do 
inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

11. Reajuste dos preços dos procedimentos

Tendo em vista o art. 2°, caput da Lei n° 10.192 de 14 de fevereiro de 2001 que admite o  
reajuste por índice de preços gerais nos contratos com duração igual ou superior a um ano, e na lei  
8.666 art. 55 que estabelece como cláusula necessária em contratos a periodicidade do reajuste de 
preços,  fica  estabelecido  que  tendo  a  administração  interesse  na  renovação  do  contrato  será 



utilizado o índice de correções de preços –IGP para efeito de cálculo do valor da consulta quando da 
renovação do contrato.

12 – Da forma de pagamento

O pagamento será feito mediante a apresentação de relatório de serviços e efetivada através 
de  ordem  bancária  de  crédito,  por  depósito  em  conta-corrente,  na  agência  e  estabelecimento 
bancário indicado pelo Credenciado, ou por outro meio previsto na legislação vigente até o 15º  dia 
útil subseqüente ao mês da prestação dos serviços.

O  relatório  de  serviços  deverá  ser  apresentado  no  Setor  de  Assistência  Estudantil  e  a 
conferência da documentação deverá ser procedida pelo fiscal do contrato. 

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

A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

13 – Da fiscalização do contrato

13.1 A fiscalização contratual dos serviços continuados deverá seguir o disposto no Anexo IV 
(Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril  
de 2008,  da Secretaria  de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério  do Planejamento, 
Orçamento  e  Gestão,  no  que  couber,  sem  prejuízo  de  outras  medidas  que  o  órgão  julgar 
necessárias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.

13.2 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos no Projeto Básico.

13.3  O representante  da Administração  anotará  em registro  próprio  todas as  ocorrências 
relacionadas  com  a  execução  do  contrato,  indicando  dia,  mês  e  ano,  bem  como o  nome  dos 
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento 
das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o 
disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

14 – Critério de escolha das contratadas

Contratação através de processo licitatório  de pessoa física que atua na cidade de Ouro 
Branco e que atenda às exigências constantes deste projeto. A empresa não poderá ser credenciada 
como dentista do Programa de Saúde Bucal da PROAE.

São João del-Rei, 06 de outubro de 2014

DENISE BORGES DE MEDEIROS CARDOSO JOSÉ RICARDO BRAGA
Chefe do Setor de Assuntos Estudantis Diretor da Divisão de Ações Afirmativas



ANEXO II

DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES

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

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

Ilmo. Sr.
(pessoa jurídica pagadora)

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº..... DECLARA à (nome 
da pessoa jurídica pagadora), para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), 
e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 
1996,  que  é  regularmente  inscrita  no  Regime  Especial  Unificado  de  Arrecadação  de  Tributos  e 
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que 
trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos 
que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de 
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II  -  o  signatário  é  representante  legal  desta  empresa,  assumindo  o  compromisso  de  informar  à 
Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  e  à  pessoa  jurídica  pagadora,  imediatamente,  eventual 
desenquadramento  da  presente  situação  e  está  ciente  de  que  a  falsidade  na  prestação  dessas 
informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais 
pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à 
falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao 
crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Local e data......................................................

Assinatura do Responsável



ANEXO III

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. ___/2015, QUE ENTRE SI, CELEBRAM A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI  - 
UFSJ E  O  RAZÃO SOCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA. 

Pelo presente instrumento, de um lado como CONTRATANTE a Universidade Federal de 
São João del-Rei - UFSJ, transformada pela Lei nº. 10.425, de 19 de abril de 2002, publicada no 
DOU de 22 de abril de. 2002 sediada em São João del-Rei/MG, à Praça Frei Orlando, nº. 170, CNPJ 
nº. 21.186.804/0001-05, neste ato representada pela sua Reitora a Professora Valéria Heloisa Kemp, 
brasileira,  casada,  professora  universitária,  portadora  da  Carteira  de  Identidade,  MG  -  161.688, 
expedida pela SSP/MG e C.P.F. nº. 201.190.706-34, no uso de suas atribuições, na forma do que 
dispõem os artigos 24 e 26 e seus incisos do Estatuto aprovado pela Portaria MEC no 2.684, de 25 
de setembro de 2003 - DOU de 26 de setembro de 2003, combinado com o Decreto de 04 de junho 
de  2012,  DOU  de  05  de  junho  de  2012,  e  de  outro  lado  como  CONTRATADO  o 
___________________________,  sediado  à  _________________,  ___,  Bairro,  Cidade,  CEP: 
______________, Tel.: (3_)_______________, inscrita no CNPJ sob o nº. ________________, neste 
ato representada pelo Sr. ___________________________, Cargo, brasileiro, est. civil, Carteira de 
Identidade n º ________________SSP-__, e CPF nº ____________, tendo em vista o que consta no 
Processo nº 23122104957/2014-57, Autorização-Reitoria fl.___, e em observância às disposições 
contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, Lei complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, nos Decretos n° 5.450, de 31 de maio 
de 2005, Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, no Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e 
na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2,  de 30 de abril  de 2008 e suas alterações   e demais 
legislações pertinentes, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do Pregão Presencial nº 
001/2015, do tipo menor preço, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

             1.1 - O presente Instrumento tem por objeto contratação de pessoa física para a realização 
de  avaliação  técnica  inicial  e  final  dos  procedimentos  orçados  e  realizados  pelas  empresas 
credenciadas no Programa de Assistência à Saúde Bucal aos Alunos de Graduação da UFSJ do 
campus  Alto  Paraopeba  -  CAP,  na  cidade  de  Ouro  Branco  –  MG,  conforme  especificações  e 
condições gerais do fornecimento contidas no Edital.
             1.2 - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à 
proposta  vencedora,  independentemente  de  transcrição.  Descrições  detalhadas  dos  materiais  e 
serviços estão contidas no Termo de Referência. 

    1.2 - Os quantitativos, especificações e valores, encontram-se na Planilha, anexada ao 
Termo de Referência.

    1.3 - Os exames serão realizados de acordo com gênero e faixa etária dos servidores, 
previsto no art. 6º da Portaria Normativa nº 4/2009 – SRH/MPOG, conforme detalhamento no Termo 
de Referência. 
         
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

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

   
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO



3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços prestados o valor total de
R$________  (___________________________________________________),  impondo-se  fixo  e 
irreajustável pelo período de 12 (Doze) meses.
           3.2 -  No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários,  fiscais  e  comerciais  incidentes,  taxa  de  administração,  frete,  seguro  e  outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

  4.1  -  As  despesas  decorrentes  desta  contratação  estão  programadas  em  dotação 
orçamentária, prevista no orçamento da União, para o exercício de 201_ na classificação: Unidade 
154069, Gestão 15276, Fonte de Recursos: 0100.000000, Programa de Trabalho: 087891; Elemento 
de Despesa: 3.3.90.36 e 3.3.91.47, tendo sido emitida Nota de Empenho nº. 2015NE_____. 

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

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

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

CLÁUSULA SEXTA – DOS REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

           6.1 - O regime de execução dos serviços a serem executados pela  CONTRATADA, os 
materiais que serão empregados e a fiscalização pela  CONTRATANTE são aqueles previstos no 
Termo de Referência, Anexo do Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
          
           7.1 - As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA estão estabelecidas no Termo 
de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

           8.1 - As sanções relacionadas à execução do Contrato são aquelas previstas no Termo de 
Referência, Anexo do Edital.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

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

  9.5 - O presente Contrato poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer das partes, 
bastando para isso que a interessada dê ciência à outra de sua intenção, com antecedência mínima 



de 60 (Sessenta) dias corridos, arcando com as consequências contratuais e as previstas em lei ou 
regulamento, aquele que dê causa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS VEDAÇÕES CONTRATUAIS 

          10.1 - 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 PRIMEIRA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

           11.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, 
de 1993 e serão incorporadas ao presente Contrato, mediante Termos Aditivos ou apostilamentos, 
quaisquer modificações que a qualquer título se tornarem necessárias durante sua vigência.
           11.2 -  A  CONTRATADA é  obrigada a aceitar,  nas mesmas condições contratuais,  os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do Contrato.
           
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

   12.1 - A publicação desse contrato será efetivada, por extrato, no Diário Oficial da União, de 
acordo com o que dispõe a Lei nº  8.666/93 de 21/06/93,  correndo as despesas a expensas da 
CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente contrato, que se rege, onde for omisso, 
pelas disposições da Lei 8.666/93, será competente o foro de Justiça Federal Subseção Judiciária de 
São João del-Rei/MG, renunciando as partes 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.

CONTRATANTE: 
Profª Valéria Heloisa Kemp 

Reitora

CONTRATADA:                                                            Nome
                     Cargo

TESTEMUNHAS:
                                 Nome:                                                                       Nome:
                                 CPF:                                                                         CPF:


