
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI/MG
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 050/2017

PROCESSO Nº. 23122.006550/2017-16

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Data da abertura da sessão pública: 06/07/2017

Horário: 14 horas

Local: Sala 207 - bloco 06, Campus Alto Paraopeba da UFSJ, localizado na Rodovia MG
443 – Km 07 – CEP. 36.420-000 em Ouro Branco/MG.

A Universidade Federal de São João del-Rei/UFSJ, por intermédio do Pregoeiro, designado
pela Portaria 088, de 02 de fevereiro de 2017, torna público para conhecimento dos
interessados que na data, horário e local acima indicados fará realizar licitação na modalidade
de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, conforme descrito neste Edital.

O pregão presencial faz-se necessário para viabilizar a efetiva participação de consultórios
domiciliados na cidade de Ouro Branco/MG, proporcionando a UFSJ maior facilidade e
agilidade para a execução do serviço e gerenciamento do contrato de acordo com a
necessidade de realizar as avaliações técnicas iniciais e finais atendendo aos alunos do
Campus Alto Paraopeba, já que estes não poderão arcar com custos de deslocamento.

O presente certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto n° 8.538, de 06 de outubro
de 2015, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, pela Lei nº
11.488, de 15 de junho de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993, e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital
e seus Anexos.

O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos
http://www.comprasgovernamentais.gov.br e http://www.ufsj.edu.br/dimap, e também
poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Praça Frei Orlando, 170, bairro Centro, cidade de
São João del-Rei/MG, nos dias úteis, no horário das 08:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00, mesmo
endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento da União para o exercício de 2017, na classificação abaixo:

Fonte: 0100.000000

Programa de Trabalho: 108636

Elemento de Despesa: 339036/339147

http://www.comprasgovernamentaist.gov.br/
http://www.ufsj.edu.br/dimap
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1 - DO OBJETO

1.1 - O presente Pregão tem por objeto 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 do
Campus Alto Paraopeba da UFSJ, na cidade de Ouro Branco/MG, conforme especificações e
condições gerais do fornecimento contidas neste Edital.

2 - DA PARTICIPAÇÃO

2.1 - Poderão participar deste Pregão, os interessados do ramo pertinente ao objeto licitado,
que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste
Edital e seus anexos.

2.1.1 - Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação das propostas.

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

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1 - O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente.

3.2 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento
particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

3.2.1 - No caso de instrumento particular de procuração o mesmo deverá vir
acompanhado da comprovação da capacidade de outorga para tais poderes.

4 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS

4.1 - A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem, deverão ser apresentados no
local, dia e hora determinados, em 2 (dois) envelopes devidamente fechados e rubricados no
fecho, e atender aos seguintes requisitos:

a) Envelope A: Proposta de Preços

b) Envelope B: Documentos de Habilitação, composto pelos Documentos de Habilitação
exigidos no item 7 deste Edital.

4.1.1 - Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres:
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ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI/UFSJ
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL No 050/2017
PROPOSTA DE PREÇOS
NOME DO PROPONENTE
CPF

ENVELOPE B – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI/UFSJ
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL No 050/2017
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
NOME DO PROPONENTE
CPF

4.2 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa, preenchida por
meio mecânico ou eletrônico, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de
uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante
proponente.

4.3 - Indicar nome do proponente, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-
mail), este último se houver, para contato, dados bancários (de preferência, se cliente for, junto
ao Banco do Brasil), para fins de assinatura do contrato.

4.4 - Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação.

4.5 - A Proposta de Preços deverá:

4.5.1 - Ser apresentada com cotação de preços para os serviços definidos no objeto
deste Edital, em moeda corrente nacional R$ (Real), com apenas 02 (duas) casa decimais,
expressos em algarismos e por extenso, básicos para a data de apresentação da proposta;

4.5.2 - Declarar expressamente que os preços contidos na proposta incluem todos os
custos e despesas, sem se limitar a custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de
administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital;

4.5.3 - Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

4.6 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços serem
fornecidos a UFSJ sem ônus adicionais.

4.7 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital,
seja omissa ou apresente irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

4.8 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste Edital.
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4.9 - Se todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar às licitantes o
prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de outras propostas, escoimada(s) da(s)
causa(s) da desclassificação.

5 - DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

5.1 - A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de
Preços de interesse do licitante e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida por
um Pregoeiro em conformidade com este Edital, no local e horário já determinados.

5.2 - No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão comprovar,
por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, para a
prática dos demais atos do certame, conforme item 3 deste Edital.

5.3 - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos
proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.

5.4 - Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita a sua
conferência e posterior rubrica.

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 – A presente licitação será julgada pelo critério de "Menor Preço".

6.2 - Será proclamado pelo Pregoeiro, o proponente que apresentar a proposta de menor preço
para a prestação global dos serviços, definido no objeto deste Edital.

6.3 - Aos proponentes classificados, será dada oportunidade para nova disputa, por meio de
lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes.

6.4 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades constantes no item 10 deste Edital.

6.5 - Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas,
exclusivamente pelo critério de menor preço.

6.6 – O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados pela
primeira classificada, conforme definido neste Edital, decidindo motivadamente a respeito.

6.7 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo
licitante que a tiver formulado, com base nos dados cadastrais, assegurado o direito de
atualizar seus dados no ato, ou, conforme documentação apresentada na própria sessão,
quando for o caso.

6.8 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo Pregoeiro.

6.9 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de
uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado
vencedor e a ele adjudicado o serviço definido no objeto deste Edital.



5

6.10 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes
presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes
facultado este direito.

6.11 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste
Edital, a Proposta será desclassificada.

6.12 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta específica, prevalecerão as da proposta.

6.13 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital.

7. DA HABILITAÇÃO

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

7.1.1 - SICAF;

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

7.1.3 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

7.1.4 - Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

7.2 - Os profissionais, pessoas físicas deverão apresentar os seguintes documentos
obrigatórios para habilitação técnica:

7.2.1 - Certidão de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união;

7.2.2 - Comprovação de registro no Conselho Regional de Odontologia (número do
CRO) anterior à data de abertura do envelope de habilitação, não sendo aceito protocolos
provisórios;

7.2.3 - Comprovante da última quitação com as obrigações junto ao CRO;

7.2.4 - Diploma ou certificado equivalente do Curso de Graduação em Odontologia;

7.2.5 - Carteira de Identidade e CPF;

7.2.6 - PIS/PASEP ou NIT.

7.3 - Disposições Gerais da Habilitação

7.3.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em
envelope fechado, em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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cartório ou servidor, competentes, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias
simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro.

7.4 - Juntamente com os demais documentos de Habilitação, o proponente deve declarar, sob
as penalidades cabíveis:

7.4.1 - a inexistência de fato superveniente que possa impedir a sua habilitação neste
certame, inclusive na vigência contratual caso venha a ser contratado pela UFSJ (anexo III);

7.4.2 - Declaração de elaboração independente de proposta (anexo IV);

7.5 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital.

7.6 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer
dispositivo deste Edital o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado.

7.7 - Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do
proponente. Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com
data não excedente a 06 (seis) meses de antecedência da data prevista para apresentação das
propostas.

7.8 - Os pagamentos somente serão efetuados, no caso do licitante manter durante a vigência
do contrato todas as condições de habilitação válidas.

8 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

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

8.2 - 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, sala 4.68, bairro
Centro, cidade de São João del-Rei/MG, Cep: 36.307-352.

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

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

8.5 - 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.

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

8.7 - 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.

9 - DOS RECURSOS

9.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para
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apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito
de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

9.3 - Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro, não terá efeito suspensivo.

9.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

9.5 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na
Comissão de Licitação da UFSJ, à Praça Frei Orlando, 170, sala S4.68, Campus Santo Antônio,
Centro, São João del-Rei/MG.

10 - DO CONTRATO

10.1 - Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 10 (dez) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

10.1.1 - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período,
por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.

10.1.2 - Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta “on line” ao
SICAF.

10.2 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a
licitação, independentemente da cominação prevista neste Edital.

10.3 - As obrigações e responsabilidades da Contratada estão previstas no ANEXO I (Termo
de Referência) deste edital.

10.4 - O Contrato terá a vigência de 12 meses, iniciando logo após assinatura, podendo ser
prorrogado por interesse da Contratante até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme
disciplinado no contrato.

11 - DO PAGAMENTO

11.1 - A UFSJ deverá emitir e registrar em sua Unidade Financeira e Contábil o empenho dos
recursos financeiros para cobrir os pagamentos dos serviços.

11.2 - A UFSJ pagará ao licitante, vencedor, mediante apresentação de notas fiscais, os
valores líquidos que lhe for devido, deduzidas, se for o caso, as multas que se tornarem
devidas.
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12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

12.1.1 - não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

12.1.2 - apresentar documentação falsa;

12.1.3 - deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

12.1.4 - ensejar o retardamento da execução do objeto;

12.1.5 - não mantiver a proposta;

12.1.6 - fraude fiscal;

12.1.7 - comportar-se de modo inidôneo;

12.2 - 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.

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

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

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

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

12.5 - 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.

12.6 - 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.

12.7 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

12.8 - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.
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13 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

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

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 - 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.

14.2 - 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.

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

14.4 - 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.

14.5 - 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.

14.6 - 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.

14.7 - 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.

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

14.9 - É facultada ao pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo desde
a realização da sessão pública.

14.10 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

14.11 - O órgão promotor do certame não disponibilizará suas instalações, bem como
equipamentos ou conexões com o provedor do sistema eletrônico, às licitantes interessadas
em participar deste Pregão.

14.12 - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e fundamentado, pertinente e
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suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e, também, fundamentado.

14.13 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002,
do Decreto nº 5.450, de 2005, do Decreto nº 3.722, de 2001, da Lei Complementar nº 123, de
2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.

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

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA INICIAL

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

ANEXO V – MINUTA CONTRATO

15 - DO FORO

15.1 - Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de São João del-Rei, para
dirimir qualquer controvérsia não resolvida entre as partes.

São João del-Rei, 23 de junho de 2017.

Fabiano Costa Torres
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OBJETO

1.1 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 quadro
apresentado a seguir:

ITEM DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÁXIMO

ACEITÁVEL

VALOR
TOTAL
MÁXIMO

ACEITÁVEL

1 Perícia odontológica inicial e final no município de Ouro
Branco 240 30,00 7.200,00

2 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

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.

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 - DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 - Os serviços a serem adquiridos enquadram-se na classificação de serviços comuns, nos
termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

3.2 - Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271,
de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares
à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais
abrangidas por seu respectivo plano de cargos.
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3.3 - A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação direta.

4 - FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 - Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

4.1.1 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

4.1.2 - 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.

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

4.1.4 - 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 nota fiscal para o devido pagamento.

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

4.1.6 - 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.

4.1.7 - A contratada não poderá cobrar do aluno qualquer valor ou taxa pelo serviço
prestado.

4.1.8 - 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.

4.1.9 - 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.

4.1.10 - 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.

4.1.11 – 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
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iniciados, concluídos e em andamento, para subsidiar planejamento a ser realizado pela
DIAAF/PROAE, bem como outros relatórios solicitados pela PROAE .

5 - INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

5.1 - A demanda do órgão gerenciador e dos participantes tem como base as seguintes
características:

5.1.1 Em razão do já implantado Programa de Assistência à Saúde Bucal, faz-se
necessária a contratação de profissional para perícia odontológica (inicial e final) para a
realização dos procedimentos conforme plano de tratamento dos dentistas credenciados pelo
programa no município de Ouro Branco, conforme item 4 deste Termo de Referencia.

6 - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 - Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir
estabelecidos:

6.1.1 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com
base nos critérios previstos no Termo de Referência.

6.1.2 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 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO

7.1 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 campus Alto Paraopeba e o valor estimado de gasto com a
contratação do serviço.

7.2 O pagamento será feito mediante a apresentação de relatório de serviços ou de nota fiscal
devidamente regularizada acompanhada de documentação comprobatória de regularidade
fiscal da empresa e efetivada através de ordem bancária em até 30 (trinta) dias úteis após a
medição da nota no Sicon – Rede Serpro pelo fiscal do contrato.

7.2.1 - O relatório de serviços e nota fiscal deverão ser apresentados no Setor de
Assistência Estudantil e a conferência da documentação deverá ser procedida pelo fiscal do
contrato.

7.3 - A execução dos serviços será iniciada a partir da assinatura do contrato.

Quantitativo
de Pericias

Preço por perícia Preço Total

P. Inicial 120 30,00 3.600,00
P. Final 120 30,0 3.600,00

7.200,00
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7.4 - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada,
sem prejuízo da aplicação de penalidades.

7.5. - Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e
materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7.5.1 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

7.6 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;

8.3 - Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

8.4 - Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de
comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o
qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;

8.5 - Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.6 - Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
contratada, em conformidade com o art. 36, §8º da IN SLTI/MPOG N. 02/2008.

9. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO

9.1 O profissional interessado deverá apresentar dos seguintes documentos em cópias
autenticadas:

9.1.1 . Documento de registro no Conselho Regional de Odontologia - CRO;

9.1.2. Ultima quitação com as obrigações juntos ao CRO;

9.1.3. Diploma ou Certificação equivalente de curso de graduação em Odontologia;

9.1.4. Certidão de débitos relativos ao tributos federais e à dívida ativa da união;
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9.1.5. Carteira de identidade e CPF;

9.1.6. PIS/PASEP ou NIT.

9.2. O profissional não poderá ser credenciado como dentista do Programa de Saúde Bucal da
PROAE.

10 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 - Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua
proposta;

10.2 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

10.3 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.4 - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

10.5 - Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de
crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o
caso;

10.6 - Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução do serviço;

10.7 - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Contratante;

10.8 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à
Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

10.9 - Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação
dos serviços;

10.10 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.11 - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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10.12 - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;

10.13 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do Art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

11. DO PRAZO DE VIGENCIA

11.1. O inicio da prestação dos serviços será a partir da assinatura do contrato. Considerado a
portaria nº 959, de 18 de setembro de 2013, Art. 1º, inciso III, UFSJ, que estabelece o serviço
de assistência a saúde física e psicológica dos discentes com venerabilidade socioeconômica,,
a contratação será por um período de 12 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 Art. 57, da Lei nº 8.666/93.

12. REAJUSTE DOS PREÇOS

12.1 Tendo em vista o Art. 2º, caput da Lei nº 10.192, de 14r de fevereiro de 2001, que admite o
reajuste por índice de preços gerais e nos contratos com duração igual ou superior a um ano, e na
Lei 8.666, Art. 55 que estabelece como clausula necessária em contratos periocidade do reajuste
de preços, fica estabelecidos que tendo a administração interesse na renovação do contrato será
utilizado o índice de correções de preços de acordo IGPM (FGV) , para efeito de calculo do valor da
consulta quando da renovação do contrato

13 - DA SUBCONTRATAÇÃO

13.1 - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

14 - ALTERAÇÃO SUBJETIVA

14.1 - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não
haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.

15 - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

15.1 - O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação
da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº
8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

15.2 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
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15.3 - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referência.

15.4 - A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art.
34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, quando for o caso.

15.5 - O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à
autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos
no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.6 - A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando
as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

15.7 - O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando 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.

15.8 - O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste
Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.9 - As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de
Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de
2008, aplicável no que for pertinente à contratação.

15.10 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520,
de 2002, a Contratada que:

16.1.1 - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;

16.1.2 - ensejar o retardamento da execução do objeto;
16.1.3 - fraudar na execução do contrato;
16.1.4 - comportar-se de modo inidôneo;
16.1.5 - cometer fraude fiscal;
16.1.6 - não mantiver a proposta.

16.2 - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
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16.2.1 - advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;

16.2.2 - multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 2% (dois por centos);

16.2.3 - multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total do objeto;

16.2.4 - em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual
do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

16.2.5 - suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;

16.2.6 - impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

16.2.7 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

16.3 - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

16.3.1 - tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

16.3.2 - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
16.3.3 - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em

virtude de atos ilícitos praticados.

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

16.5 - 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.

16.6 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

São João del-Rei, 17 de maio de 2017.

DENISE BORGES DE MEDEIROS CARDOSO JOSÉ RICARDO BRAGA
Chefe do Setor de Assuntos Estudantis Diretor da Divisão de Ações Afirmativas
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA INICIAL

____________________, _____ de ___________________ de 2017.

À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2017
AT. Comissão Permanente de Licitação da UFSJ

PREZADOS SENHORES,

Serve o presente para encaminhar, proposta relativa ao objeto em referência e nos
comprometemos cumprir os valores contidos na tabela a seguir:

PROJETO
VALOR UNITÁRIO

CONFORME
ESTIMATIVA

VALOR
TOTAL

ESTIMADO
PARA 240
PERÍCIAS

Contratação de Perito para a Implementação do
Projeto de Assistência à Saúde Bucal dos alunos de
graduação presencial do Campus Alto Paraopeba
da UFSJ – Universidade Federal de São João del-

Rei

Avaliação Técnica:
Perícia Inicial e final

R$.............. R$ ................

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos as obrigações da
contratada e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital de todos os
seus Anexos.

Atenciosamente,

_______________________________________________
Assinatura do responsável
Endereço Completo/CPF

DADOS BANCÁRIOS:
- BANCO:
- AGÊNCIA:
- CONTA CORRENTE:
Fone/fax:
e-mail:
Responsável Legal:
CPF
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

(Pessoa Física)......................................, CPF nº ................................................., declara, sob as

penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cidade – UF, de de 2017.

________________________________________________
(nome e número da identidade do declarante)



21

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
Pregão nº 050/2017

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para
fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do edital),
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de
maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da
licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou
de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou
não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação)
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do
objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação)
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.

_________________, em ___ de _____________ de 2017.

____________________________________________________
(representante legal do licitante, com identificação completa)
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ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº. ___/2017, 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 pelo seu Reitor,
Professor Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira, brasileiro, casado, professor de
magistério superior, portador da Carteira de Identidade nº MG 2.717.519, expedida pela
SSP/MG e CPF nº. 695.105.476-20, 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
maio de 2016, DOU de 05 de maio de 2016 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 231221006550/2017-16, Autorização-Reitoria fl. 28, 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 050/2017, 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
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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 2017 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.
2017NE_____.

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
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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.
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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 2017.

CONTRATANTE:
Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira

Reitor

CONTRATADA: Nome
Cargo

TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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