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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 033/2015 

Processo n°. 23122009636/2015-21 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Universidade Federal de São João 

del-Rei por meio do Setor de Compras e Licitações, sediado a Praça Frei Orlando, 170, Centro, CEP 

36.307-352, São João del-Rei/MG, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade 

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 

23 de janeiro de 2013, do Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997, das Instruções Normativas 

SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008, e nº 02, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 

123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 

de setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as 

exigências estabelecidas neste Edital.  

Data da sessão: 09/07/2015 
Horário: 10 horas 
Local: COMPRASNET 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual contratação de 

serviços de instalação e manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de ar condicionado Split, 

incluindo mão de obra e peças necessárias à instalação e manutenção, para atender as necessidades do 

Campus Centro Oeste Dona Lindu, da Universidade Federal de São João del-Rei, localizado em 

Divinópolis, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

     1.2. A licitação será composta por itens, conforme tabela constante do Termo de Referência. 

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

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

2.2. São participantes os seguintes órgãos: 

2.1.1.  (não há) 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que 

couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este 

fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 

participantes.  
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3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, 

por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 

registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a 

ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 

contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de 

Preços. 

3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do 

prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que 

solicitada pelo órgão não participante. 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal – 

Comprasnet, no sítio www.comprasnet.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado. 

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes a este Pregão. 

4.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao 

provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da IN SLTI/MPOG nº 2, 

de 2010. 

5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

legislação vigente; 
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5.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

5.2.4. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

5.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

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

5.4. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

5.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

5.4.1.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante 

não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa; 

5.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 

como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

5.4.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

5.4.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.  

5.4.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e 

horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 

recebimento de propostas. 

6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 

o horário de Brasília – DF. 

6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

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

apresentadas.   
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6.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 

6.6.1. valor  unitário do item;  

6.6.2. Descrição detalhada do objeto.  

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

6.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na prestação dos serviços. 

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

de sua apresentação.  

7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 

insanáveis ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

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

licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro.  

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

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema.  

7.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior 

a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos.  
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7.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

7.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa 

e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.  

7.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema 

eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de 

tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances.  

7.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 

hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito 

de ordenação das propostas. 

7.14. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 

Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas 

e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 

colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 

aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 

2007. 

7.15. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 

5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.17. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor 

classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 

microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo 

de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

7.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de 

pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que 

se identifique a primeira que poderá  apresentar melhor oferta. 

7.19. Para a contratação dos serviços comuns de informática e automação, definidos no art. 

16-A da Lei n° 8.248, de 1991, após o procedimento de “empate ficto” das microempresas e empresas 

de pequeno porte, caso mantido o empate, deverá ser observado o direito de preferência estipulado no 

art. 3º da mesma lei, conforme procedimento estabelecido nos arts. 5º e 8º do Decreto nº 7.174, de 

2010. 
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7.20. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, 

§ 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços: 

7.20.1. prestados por empresas brasileiras;  

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

tecnologia no País. 

7.21. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual 

os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

7.22. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes 

poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

7.22.1.      A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 

resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como 

quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

8.1.1. O critério de aceitabilidade será o de MENOR PREÇO POR ITEM.  

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço 

máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3. Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que, comprovadamente, 

for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 

próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 

de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 

da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no §3º, do art. 29, da IN SLTI/MPOG nº 2, de 

2008. 

8.5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos 

preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por 

inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta. 

8.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

8.7. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de 

não aceitação da proposta. 
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8.7.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente 

aceita pelo Pregoeiro.  

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a continuidade da mesma. 

8.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, 

vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

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

pelos demais licitantes. 

8.11. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 

45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

9. DA HABILITAÇÃO  

9.1. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em 

relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e 

habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

9.1.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 

SICAF. 

9.1.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio 

oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será 

convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o 

atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto 

quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 

porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

9.2. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica 

e à Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições seguintes: 

9.3. Habilitação jurídica:  

9.3.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis; 
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9.3.2. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade 

limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

9.3.3. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

9.3.4. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de 

sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

9.3.5. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País; 

9.3.6. os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

9.4. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

9.4.2. prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto 

aos demais tributos federais e à Divida Ativa da União, por elas administrados, conforme 

art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);  

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

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

9.4.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de 

maio de 1943; 

9.4.6. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

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

9.4.8. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 

Fazenda Municipal  do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.4.9. caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte 

ou sociedade cooperativa, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

9.5. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF no nível da Qualificação Econômico-Financeira, conforme Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação: 
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9.5.1. certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 

extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, dentro do prazo de validade 

previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias 

contados da data da sua apresentação. 

9.5.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 

por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta; 

9.5.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se 

a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis 

referentes ao período de existência da sociedade; 

9.5.3.  comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

resultantes da aplicação das fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

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

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

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

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 

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

Passivo Circulante 

9.5.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou 

igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do 

valor estimado da contratação ou item pertinente.  

9.6. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação 

técnica, por meio de:  

9.6.1. Registro ou inscrição da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA, relativo à execução de serviços de instalação e manutenção de 

sistemas condicionadores de ar, nos termos da Decisão Normativa/CONFEA nº.0042/1992, 

acompanhado de certidão de quitação; 

9.6.2. Prova de vínculo funcional entre a pessoa jurídica proponente e um profissional de uma 

das áreas descritas no artigo 12 da Resolução/CONFEA nº.0218/1973, podendo ser 

Técnico de 2º grau, conforme item 3 da Decisão Normativa/CONFEA nº.0042/1992, sendo 
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tal vínculo demonstrado mediante contrato de prestação de serviços, contrato de trabalho 

registrado em CTPS, ou contrato social atualizado, no caso de ser sócio da pessoa jurídica; 

9.6.3. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA, de execução de serviços de instalação e manutenção de 

sistemas condicionadores de ar, do profissional mencionado no item 9.6.2; 

9.6.4. Certidão de quitação do profissional mencionado no item 9.6.2, junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA. 

9.6.5. Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado que comprove que tenha executado serviços com as mesmas especificações  

técnicas  contidas no Termo de Referência e totalmente relacionadas com o objeto, 

executados a qualquer tempo, devidamente certificados pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia da região competente. 

9.6.6. Apresentação de Certidões de Acervo Técnico (CAT), em nome de profissional 

competente, conforme item 9.6.2, emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia CREA, nos quais fique comprovada a realização de serviços de mesma 

natureza e especificações Técnicas contidas no Termo de Referência, executadas a 

qualquer tempo. 

9.7. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 

apresentados pelos licitantes, via fac-símile (fax) número (32) 3379-2307, ou via e-mail 

secol@ufsj.edu.br, ou via sistema comprasnet, no prazo de 02 (duas) horas, após solicitação do 

Pregoeiro no sistema eletrônico.  Posteriormente, serão remetidos em original, por qualquer processo 

de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que 

conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas,  após encerrado o prazo para o encaminhamento via fac-símile (fax), e-mail ou 

sistema comprasnet; 

9.8. Se a menor proposta ofertada for de microempresa ou empresa de pequeno porte e uma 

vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será 

convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

9.8.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação 

do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 

dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na 

documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 
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9.11. O pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, consultará os sistemas de registros de 

sanções SICAF, LISTA DE INIDÔNEOS DO TCU, CNJ E CEIS, visando aferir eventual sanção 

aplicada à licitante, cujo efeito torne-a proibida de participar deste certame. 

9.12. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 

do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

10. – DOS RECURSOS 

10.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal 

de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o 

prazo de no mínimo vinte minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de 

forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, 

em campo próprio do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 

dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde 

logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 

eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

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

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 

decisão dos recursos apresentados. 

11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, 

contados a partir da data de sua(s) convocação(ões), para assinar(em) a Ata de Registro de Preços, cujo 
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prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair(em) do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

12.2. Alternativamente à(s) convocação(ões) para comparecer(em) perante o órgão ou 

entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para 

assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para 

que seja(m) assinada(s) no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

12.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 

vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

12.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro 

de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a 

descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

13. DO TERMO DE CONTRATO 

13.1. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor 

registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

contados de sua convocação, cuja vigência será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 

interesse da Contratante até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disciplinado no contrato. 

13.2. Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, pela contratante, para 

identificar possível proibição de contratar com o Poder Público. 

13.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no 

prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.  

13.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

13.5. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta “on line” 

ao SICAF, cujos resultado será anexados aos autos do processo.  

13.6. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que 

mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, 

poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a 

verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, 

celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

14. DO REAJUSTE 

14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 

Contrato, anexo a este Edital. 

14.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 

obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 
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15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

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

Termo de Referência. 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

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

Referência.  

17. DO PAGAMENTO 

17.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 10 (dez) 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. 

17.2. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir. 

17.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada 

em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados. 

17.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 

sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 

ônus para a Contratante. 

17.5. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será 

efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

17.5.1. não produziu os resultados acordados; 

17.5.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 

qualidade mínima exigida; 

17.5.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

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

bancária para pagamento. 

17.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar 

a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

17.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação 

ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

a critério da contratante. 
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17.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que 

sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

17.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a 

ampla defesa.  

17.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao 

SICAF.   

17.12. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público 

de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, 

não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF. 

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

aplicável. 

17.13.1. 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. 

17.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira 

devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

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

VP = Valor da parcela a ser paga. 

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

I = (TX) 

      

 

I = (6/100) 

     365 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

18. - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

18.1.1. não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de 

validade da proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de 

preços; 
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18.1.2. apresentar documentação falsa; 

18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.5. não mantiver a proposta; 

18.1.6. cometer fraude fiscal; 

18.1.7. comportar-se de modo inidôneo. 

18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, 

em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

18.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

18.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

18.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 

SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

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

18.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-

se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

18.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade, 

18.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

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

Referência. 

19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

19.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

19.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail secol@ufsj.edu.br, 

pelo fax (32) 3379-2307, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Campus Santo Antônio – 

Sala 4.60, Praça Frei Orlando, 170 - Centro –  Cep: 36.307-352 - São João Del-Rei – MG, Setor de 

Compras e Licitações. 

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

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

certame. 
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19.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 

pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

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

certame. 

19.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 

entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

interessado. 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia 

útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Pregoeiro. 

20.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para 

fins de habilitação e classificação.  

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

20.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, 

o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

20.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração.  

20.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público.  

20.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.  

20.9. O Edital está disponibilizado, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, e 

também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço www.ufsj.edu.br/dimap, nos dias úteis, no horário 

das 08 horas às 17 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 

permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

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

20.10.1. ANEXO I - Termo de Referência; 
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20.10.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços; 

20.10.3. ANEXO III – Declaração para empresas optantes pelo simples; 

20.10.4. ANEXO IV – Minuta de Termo de Contrato. 

 

São João del-Rei, 12 de junho de 2015. 

 

 

Fernanda Márcia de Lucas Resende 
Pregoeira 
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ANEXO I 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

 
1. OBJETIVO 
O presente documento tem por objetivo subsidiar o procedimento, para Implantação de 
Sistema de Registro de Preços, com vigência de 12 (doze) meses a contar da assinatura da 
Ata de Registro de Preços, para contratação de empresa especializada em serviços de 
instalação e manutenção preventiva e corretiva de aparelhos condicionadores de ar tipo 
(split), e serviços complementares, para atender ao Campus Centro Oeste Dona Lindu da  
Universidade Federal de São João Del Rei. 
 
 Nos serviços de instalação inclui-se o  fornecimento de todos os materiais necessários e 
mão de obra, com fornecimento de peças necessárias, incluíndo suporte para fixação dos 
aparelhos, rede de dreno, instalação elétrica, inclusive com instalação de caixa para 
disjuntor e disjuntor de acordo com a capacidade de cada aparelho, rasgos em alvenaria, 
recomposição de alvenaria, tubulações e demais serviços e materiais não descritos aqui 
mas necessários para o perfeito funcionamento dos aparelhos, bem como a retirada de 
aparelhos a serem substituídos e aberturas se for o caso. 
 
Os serviços de manutenção preventiva e corretiva incluem mão de obra e material sendo 
que os serviços de manutenção  preventiva e corretiva serão constituídos de   limpeza de 
filtro, limpeza de bandeja, teste de funcionamento, verificações de proteções, verificação de 
vazamentos, eliminação de ferrugens, lubrificação de rolamentos e buchas, com emprego de 
material, recarga do gás incluindo o gás refrigerante específico para o aparelho. 
 
 A contratação será realizada por meio de Pregão Eletrônico, Tipo Menor Preço.  
 
 

2. JUSTIFICATIVA  
 

É necessária a instalação e manutenção dos aparelhos de ar condicionado a fim de manter 
as condições necessárias aos ambientes do Campus Centro Oeste Dona Lindu para 
realização das atividades do campus como execução de trabalhos administrativos, 
acadêmicos, já que as salas de aula necessitam de um ambiente apropriado para ensino e 
aprendizado e realização de pesquisas nos diversos laboratórios, as quais demandam 
controle de temperatura. 

Em virtude da possibilidade de contingenciamento orçamentário, não se sabe se, apesar da 
previsão orçamentária, haverá perspectiva financeira para a instalação dos aparelhos de ar 
condicionado. Portanto, opta-se por registrar em ata os serviços de instalação bem como as 
peças de reposição dos equipamentos atualmente já instalados e que vierem a ser 
instalados. Assim, caso haja perspectiva financeira, instalar-se-ão os aparelhos novos; caso 
contrário, apenas consertar-se-ão os aparelhos atuais. Desta forma, espera-se propiciar 
melhores condições de trabalho aos servidores da UFSJ/CCO, bem como propiciar 
temperatura adequada para realização de experimentos e atividades científicas laboratoriais. 
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3.   DO OBJETO 

O objeto do processo será a prestação de serviços de instalação e manutenção corretiva e 
preventiva de aparelhos de ar condicionado Split incluindo mão de obra e  peças 
necessárias à instalação e manutenção, com  especificações, unidades de medida e 
quantitativos descritos neste termo de referência, a serem executados no CCO (Campus 
Centro Oeste Dona Lindu) da UFSJ, situado a Av. Sebastião Gonçalves Coelho nº 400 bairro 
Chanadour em Divinópolis/MG. 

 

 
4.  DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
O processo será regido pelas Leis nº 8.666/93, 10.520/2002, e pelos Decretos nº 
3.555/2000, 3.931/2001 e 5.450/2005. A confecção do Termo de Referência atende à 
exigência da IN/MPOG nº 02/2008, art. 14, e do Decreto nº 3.555/2000, Anexo I, art. 8º, II. 
Este Termo de Referência será anexo obrigatório do Edital do certame licitatório a ser 
deflagrado. 

 
5.  DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS 

5.1 Os Serviços contratados para instalação incluem mão de obra e materiais, considerando 
a remoção dos aparelhos antigos e instalação dos aparelhos novos, transporte vertical e 
horizontal dos equipamentos, fornecendo todas as ferramentas e peças necessárias, 
tubulação de cobre, condulete corrugado 3/4, terminais, isolamento térmico, elementos de 
fixação, dreno (mangueira cristal), dentre outros componentes necessários e por ventura não 
citados ou descritos neste termo de referência; rasgo em alvenaria (passagem da 
tubulação); teste de pressão, estanquedade e funcionamento da instalação; desidratação da 
linha de refrigeração, rede de interligação elétrica com instalação de caixa para disjuntor, 
disjuntor e cabos, de acordo com a capacidade de cada aparelho/distância e treinamento do 
usuário final, carga de gás refrigerante, dentre outros necessários para o perfeito 
funcionamento do aparelho e por ventura não citados aqui.  

 

5.2 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva incluem mão de obra e material sendo 
que os serviços de manutenção  preventiva e corretiva serão constituídos de   limpeza de 
filtro, limpeza de bandeja, teste de funcionamento, verificações de proteções, verificação de 
vazamentos, eliminação de ferrugens, lubrificação de rolamentos e buchas, com emprego de 
material, recarga do gás incluindo o gás refrigerante específico para o aparelho, sendo o 
fornecimento do gás de responsabilidade da empresa contratada. 

 
 

6. MÉTODOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM  
 
Os serviços deverão ser executados conforme normas técnicas da ABNT, instruções 

normativas do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão e outras pertinentes aos 
serviços, por ventura aqui não citadas, bem como observação técnica das orientações do 
fabricante dos equipamentos.  
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 7. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 

Os serviços descritos no objeto da contratação serão prestados na cidade de 
Divinópolis/MG no Campus Centro Oeste Dona Lindu situado a Avenida Sebastião 
Gonçalves Coelho nº 400 bairro Chanadour – CEP 35501-296. 

 

8. DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
8.1 Verificada a existência de necessidade de instalação e manutenção de aparelhos de 

ar condicionado Split, o setor competente da UFSJ/CCO lavrará relação dos quantitativos 
necessários e, com base nela, executará todos os procedimentos para a ordem de serviço, 
acompanhada do respectivo empenho do valor total.   A Ordem de serviço, transmitida à 
Registrada, equivalerá a Contrato Administrativo, conforme art. 62 da Lei nº 8.666/93; 

8.2 Caso na vigência da ata, seja constatada pela Administração preços médios menores 
que os registrados, a Administração deverá dar início ao procedimento previsto no art. 12, § 
2º, do Decreto nº 3.931/2001. 

8.3 A ordem de serviço e a respectiva Nota de Empenho serão transmitidas ao(s) 
fornecedor (es) correspondente(s) ao(s) item(ns) solicitado(s) inscrito(s) na Ata. Para a 
transmissão, os fornecedores, em suas propostas – disposição nesse sentido será inserida 
no edital –, deverão indicar: 

I. Um endereço eletrônico (e-mail), válido, atualizado e apto a receber 
correspondências eletrônicas (ou seja, deve haver a ausência de 
incapacidade ou insuficiência de espaço da caixa, de sistemas anti-spam 
que requeiram atuação ou autenticação do remetente, bem como de 
captchas, etc), para o qual serão enviados cópias digitalizadas da ordem 
de compra e da Nota de Empenho, devidamente firmadas pelas 
autoridades competentes; nesse caso, a correspondência será considerada 
recebida imediatamente após o seu envio, sendo prova suficiente a 
impressão gerada pelo sistema gerenciador de e-mail utilizado pela UFSJ, 
autenticada pelo servidor responsável e juntada aos autos, não podendo o 
fornecedor alegar falhas técnicas, de sistema, ou desatenção para com a 
caixa de entrada; ou 

II. Um número de telefone nacional vinculado a aparelho de fac-símile (fax), o 
qual não poderá permanecer indisponível (“ocupado”) por um período 
maior do que 30 (trinta) minutos – sendo prova suficiente desse fato 6 
(seis) tentativas de contato em intervalos de 5 (cinco) minutos, certificadas 
por servidor –, para o qual serão transmitidas a ordem de compra e da Nota 
de Empenho, devidamente firmadas pelas autoridades competentes; nesse 
caso, os documentos serão considerados recebidos imediatamente após o 
ato da transmissão. 

§ 1º. Em ambos os casos, as segundas vias da ordem de serviço e da Nota de 
Empenho ficarão à disposição do fornecedor na sede da UFSJ, caso opte por 
retirá-las. 

§ 2º. A Registrada poderá alterar o endereço eletrônico ou número de telefone, 
através de comunicação por ofício a ser enviada a UFSJ. 
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§ 3º. A alteração mencionada no parágrafo anterior será considerada apenas a 
partir da data do recebimento do documento por parte da UFSJ. 

8.4  Recebidos a ordem de serviço e a Nota de Empenho pelo fornecedor, este 
deverá executar a instalação e manutenção de no mínimo 04 (quatro) aparelhos por dia.  

 
9.  DO HORÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1.  Os serviços deverão ser prestados sempre em horário comercial, das 08h às 16 horas, 
de segunda-feira a sexta-feira e conforme conveniência e necessidade do UFSJ/CCO; 

9.2.  A UFSJ/CCO promoverá o agendamento dos serviços, por telefone ou email, 
notificando a Empresa com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas; 

9.3.  Durante a execução dos serviços, os funcionários da Empresa Contratada deverão se 
apresentar uniformizados e devidamente identificados como funcionários da empresa. 
 

10.  DA VISTORIA TÉCNICA 

10.1 A vistoria prévia é facultativa, devido ao fato de que a mesma é um direito do licitante e 
não sua obrigação, amparado pela razoabilidade, conforme se depreende do trecho do voto 
do Ministro Relator do Acórdão 409/2006 – Plenário/TCU, a saber: 

 

“[...] Em todo caso, a empresa que decidir não realizar a vistoria e eventualmente, 
subestimar sua proposta estará incorrendo em risco típico do seu negócio, não podendo, 
futuramente, opô-lo contra a Administração para eximir-se de qualquer obrigação assumida 
ou para rever os termos do contrato que vier a firmar". 

 

10.2 A licitante que não fizer a visita assume a responsabilidade de executar os serviços sem 
direito a reclamações de reajustes de preços com base em desconhecimento das condições 
técnicas, logísticas ou materiais a serem empregados na execução dos serviços ou 
alegações de desconhecimento dos serviços ou local de execução. 
 
11.  DA GARANTIA 

 Os serviços contratados terão garantia de 12 (doze) meses após sua execução, conforme 
as especificações dos fabricantes dos produtos, mesmo posteriormente ao encerramento do 
contrato, iniciando com a data de finalização dos serviços contida na respectiva ordem de 
serviço. 

 
12.  DO ACOMPANHAMENTO  E DA FISCALIZAÇÃO 
 
A execução da Ata de Registro de Preços será acompanhada e fiscalizada por Agente 
Fiscalizador, que deverá ser designado pela autoridade competente na forma do art. 67 da 
Lei nº 8.666/93. 

12.1 O Agente Fiscalizador será responsável pelo Recebimento Definitivo e pela Avaliação 
dos serviços prestados. 

12.2 A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade das Registradas pelos danos 
causados à UFSJ ou a terceiros, decorrentes de ato ilícito na execução da Ata de Registro 
de Preços, ou por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabilidade da UFSJ. 
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12.3 O Agente Fiscalizador, devidamente orientado, poderá recomendar o cancelamento 
do registro de preço do fornecedor quando este: 

12.3.1 descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

12.3.2 não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

12.3.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; e 

12.3.4 estiverem presentes razões de interesse público. 

12.4 O fornecedor será comunicado da recomendação de cancelamento do registro na forma 
do item 8.3, podendo exercer contraditório e ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis. 

12.5 Apresentada a defesa, a autoridade competente decidirá pelo cancelamento ou não do 
registro no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

13.  DOS DEVERES: 
 

13.1 São deveres das Contratadas/Registradas: 

13.1.1 Respeitar as normas e procedimentos de controle interno da UFSJ, inclusive as 
relativas ao acesso a suas dependências. 

13.1.2 Comunicar à UFSJ qualquer anormalidade constatada e prestar os 
esclarecimentos necessários. 

13.1.3 Cumprir fielmente as disposições do edital, seus anexos e da Ata de Registro de 
Preços. 

13.1.4 Outros decorrentes da Lei ou das especificações deste documento, do edital e 
seus anexos. 

 

13.1.2 Substituir o empregado, que presta serviços de instalação e manutenção nas 
dependências da administração, no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, por outro de 
igual qualificação ou superior sem ônus para Administração, nos casos de falta 
injustificada ou solicitação do fiscal do contrato em razão de conduta inconveniente ou 
incapacidade técnica. 

 
13.1.3 Comunicar imediatamente ao fiscal do contrato toda e qualquer irregularidade 

ou dificuldade que impossibilite a execução dos serviços contratados. 
 

13.1.4 Responder por todas as despesas referentes a obrigações de natureza 
tributária, trabalhista, previdenciária, ou resultante de acidente de trabalho, bem como às 
relacionadas saúde, transporte, uniformes ou outros benefícios de qualquer natureza 
decorrentes da relação de seus empregados, especialmente os utilizados na execução 
dos serviços previstos na ata de registro de preços; 

 
13.1.5 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e 

morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, dolosa ou culposamente, à 
União ou a terceiros;  
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13.1.6  Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito; 
 
13.1.7  Responder por danos e desaparecimento de bens materiais, e avarias que 

venham a ser causados por seus empregados ou preposto, a terceiros ou ao próprio local 
de serviço, desde que fique comprovada sua responsabilidade, de acordo com o art. 70, 
da Lei n.º 8.666/93; 

 
13.1.8 Não sendo possível a substituição do bem desaparecido, danificado ou 

extraviado, a empresa executante do serviço poderá autorizar o ressarcimento em 
espécie, promovendo previamente, nesta hipótese, a apuração do valor de mercado, 
atualizado, do bem, para efeito de  recolhimento da importância respectiva aos cofres 
públicos; 

 
13.1.9 Efetuar o pagamento da remuneração dos profissionais de acordo com a 

convenção coletiva da categoria, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos 
sociais, trabalhistas e fiscais devidos decorrentes da contratação;  

 
13.1.10 Manter durante a vigência da ata todas as condições de habilitação incluindo 

a atualização de documentos de controle de arrecadação de tributos e contribuições 
federais, no SICAF; 

 
13.1.11 Manter em livro próprio o registro de todas as ocorrências relevantes que 

possam, de algum modo, alterar ou prejudicar o desenvolvimento dos serviços; 
 
13.1.12 Executar os serviços também em turnos e/ou dias não previstos,             

inclusive sábado, domingo, feriado ou em horário noturno, a critério da Administração, 
sem onerar o valor registrado e após a ciência e aprovação pela fiscalização da ata; 

 

13.2 São deveres da UFSJ: 

13.2.1 Permitir acesso dos empregados da Registrada/Contratada às dependências de suas 
unidades para a entrega do objeto licitado. 

13.2.2 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 
solicitados pelo representante da Registrada. 

13.2.3 Efetuar, os pagamentos às Registradas, após o cumprimento das formalidades 
legais e editalícias. 

13.2.4 Rejeitar objeto que não atenda aos requisitos especificados neste Termo de 
Referências. 

13.2.5 Outros decorrentes da Lei ou das especificações deste documento, do edital e 
seus anexos. 

 

14.  DOS PAGAMENTOS 
  
14.1 O documento de cobrança  Nota Fiscal, ou, no caso de Nota Fiscal Eletrônica, o 
DANFE estando regular, será atestado pela autoridade competente em até 05(cinco) dias 
úteis, a contar da data do recebimento definitivo dos serviços prestados. O pagamento será 
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efetuado em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil após o atesto do 
documento de cobrança. 

14.1 A Registrada deverá cobrar somente os serviços efetivamente entregues. 

14.2  É condição indispensável ao pagamento,  a execução definitiva da totalidade dos 
serviços aos quais se refere o documento de cobrança. 

14.3 O documento de cobrança deverá conter o número da Ata de Registro de Preços e o 
número do empenho. No momento do pagamento será verificado regularidade fiscal, 
constatada através de consulta on-line ao Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF. No caso da impossibilidade de acesso ao referido Sistema, a 
contratada/registrada deverá encaminhar a contratante a seguinte documentação: 

14.3.1.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

14.3.1.2 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 
se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

14.3.1.3 prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, 
quando exigidos; 

14.3.1.4 prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular 
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

14.3.1.5 prova de regularidade relativa a execuções trabalhistas, através da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo Tribunal 
Superior do Trabalho; 

14.3.1.6 prova de inexistência, no CADIN, de irregularidades relativas aos 
incisos III e IV do art. 29 da Lei nº 8.666/93; 

14.3.1.7 prova de inexistência de inscrição de inidoneidade no Cadastro 
Nacional de Pessoas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da 
União. 

14.4 Os documentos de cobrança deverão ser emitidos com o CNPJ indicado na Ata de 
Registro de Preços. Caso não ocorra, a Registrada deverá solicitar sua alteração, com 
as devidas justificativas, apresentando a mesma documentação exigida na licitação para 
análise e aprovação. Após a análise, sendo aprovada a alteração, será formalizada por 
meio de Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços Original. 

14.5 Caso o documento de cobrança apresente erro ou inconsistência, acarretará a 
devolução do referido documento, interrompendo-o prazo para pagamento quando da 
devolução, devendo a Contratada encaminhar nova cobrança para o devido atesto. 

14.6   Os pagamentos serão creditados em nome da Registrada, em conta corrente por ela 
indicada,  uma vez satisfeitas às condições estabelecidas na licitação.  

14.6.1 No documento de cobrança deverão ser destacadas, conforme legislação 
pertinente, as retenções tributárias. 

14.6.2 Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento do documento de 
cobrança, a Adquirente notificará à Registrada para que seja feito o reembolso 
na nota fiscal/fatura a ser emitida após a ocorrência ou o imediato reembolso do 
valor, a critério da Administração. 
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14.7 Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação 

de obrigações em virtude de penalidades impostas à Registrada ou inadimplência 
contratual, inclusive. 

14.8 É vedado à Registrada descontar em estabelecimentos financeiros duplicatas referentes 
às parcelas de pagamento da Adquirente. 

 

15 DA REVISÃO DE PREÇOS 

15.1 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses abaixo mencionadas. 

15.2 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo à 
UFSJ, órgão gerenciador da Ata, promover as necessárias negociações junto aos 
fornecedores. 

15.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 
ao preço praticado no mercado a UFSJ deverá: 

15.3.1 convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado; 

15.3.2 frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
e 

15.3.3 convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

15.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a 
UFSJ poderá: 

15.4.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

15.4.2 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

Não havendo êxito nas negociações, a UFSJ deverá proceder à revogação da Ata de 
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

 
 
 
16.  DAS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE 

De acordo com a Instrução Normativa nº 01- SLTI/MOPG, de 19 de janeiro de 2010, a 
CONTRATADA deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos 
serviços nas dependências da UFSJ: 

• Minimizar o impacto ao meio ambiente durante a execução dos serviços sendo 
responsabilizada por possíveis danos que possam vir a ocorrer; 

• Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no 
Decreto nº 48.138, de 08 de outubro de 2003; 
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• Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 07 de dezembro de 1994, quanto aos 
equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;  

• Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, 
para a execução de serviços (EPI’s); 

• Realizar a separação dos resíduos recicláveis na fonte geradora e a sua destinação às 
associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela 
coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 
03 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006; 

• Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;  
 
 
17.  DAS SANÇÕES 

Com fundamento no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto 5.450/2005 ficará 
impedida de licitar e contratar com a União, Estado, Distrito Federal ou Municípios e será 
descredenciada do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem 
prejuízo das cominações legais e multa, a licitante  que:  

• Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de 
validade de sua proposta; 

• Deixar de entregar documentação exigida no Edital; 

• Apresentar documentação falsa; 

• Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

• Não mantiver a proposta; 

• Falhar ou fraudar na execução do fornecimento do objeto descrito neste Termo de 
Referência; 

• Comportar-se de modo inidôneo; 

• Fizer declaração falsa; 

• Cometer fraude fiscal. 

OBS: A licitante estará sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor adjudicado quando 
incorrer em uma das hipóteses da condição anterior. 
 
18.  DAS PENALIDADES 

Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no caso 
de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou 
inexecução total da obrigação contratual, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, 
assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

 a) advertência; 

 b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total 
da obrigação assumida; 

 c) multa de mora no percentual de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de 
atraso injustificado na execução dos serviços, até o máximo de 30 (trinta) dias, observado o 
limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial. Atingindo tal limite, será 
considerada inexecução total da obrigação assumida e será cancelada unilateralmente a 
aquisição a que se referir o Edital, sem prejuízo das demais sanções cominadas cabíveis. A 
multa moratória será aplicada a partir do 2º dia da inadimplência, contados da data definida 
para o regular cumprimento da obrigação; 
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  d) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na 
entrega do objeto, por período superior ao previsto na alínea “c”, de inexecução parcial da 
obrigação assumida e como causa de inadimplemento; 

 e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 
com a UFSJ, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 f) 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 autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 
a contratada ressarcir a UFSJ pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 g) as penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de 
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo 
das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 

1.  As sanções de multa poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com as de 
advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração do UFSJ, e 
impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, 
descontando-a do pagamento a ser efetuado. 

2. Para o caso de recusa injustificada em assinar o contrato, o licitante vencedor estará 
sujeito à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 
 
 

19. DAS ESPECIFICAÇÕES E DO VALOR DOS SERVIÇOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO 

 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA  

 

QUANTIDADE 

A SER 

REGISTRADA 

* 

 

VALOR 

UNITARIO 

MÁXIMO 

ADMITIDO 

** 

 

VALOR TOTAL 

MÁXIMO 

ADMITIDO  

1 

Serviço de Instalação de Central de Ar de 7.000 

BTUs, do tipo split, com fornecimento de 

material e mão de obra,  incluindo fixação dos 

aparelhos, rede de dreno, instalação elétrica, 

instalação de caixa para disjunto e disjuntor de 

acordo com a capacidade de cada aparelho, 

rasgos em alvenaria, recomposição de 

alvenaria, retirada de aparelhos a serem 

substituído do local atual, se for o caso, 

fechamento das aberturas dos mesmos com 

material compatível e demais serviços não 

descritos ou mencionados aqui mas 

necessários para o perfeito funcionamento dos 

aparelhos. 

unidade  

15 
 R$                 
286,00  

 R$                
4.290,00  

2 
Serviço de Instalação de Central de Ar de 7.500 
BTUs, do tipo split, com fornecimento de 
material e mão de obra, incluindo fixação dos 

Unidade 

15 
 R$                 
560,00  

 R$                
8.400,00  
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aparelhos, rede de dreno, instalação elétrica, 
instalação de caixa para disjunto e disjuntor de 
acordo com a capacidade de cada aparelho, 
rasgos em alvenaria, recomposição de 
alvenaria, retirada de aparelhos a serem 
substituído do local atual, se for o caso, 
fechamento das aberturas dos mesmos com 
material compatível e demais serviços não 
descritos ou mencionados aqui mas 
necessários para o perfeito funcionamento dos 
aparelhos. 

3 

Serviço de Instalação de Central de Ar de 9.000 
BTUs, do tipo split, com fornecimento de 
material e mão de obra, incluindo fixação dos 
aparelhos, rede de dreno, instalação elétrica, 
instalação de caixa para disjunto e disjuntor de 
acordo com a capacidade de cada aparelho, 
rasgos em alvenaria, recomposição de 
alvenaria, retirada de aparelhos a serem 
substituído do local atual, se for o caso, 
fechamento das aberturas dos mesmos com 
material compatível e demais serviços não 
descritos ou mencionados aqui mas 
necessários para o perfeito funcionamento dos 
aparelhos. 

Unidade 

35 
 R$                 
260,00  

 R$                
9.100,00 

4 

Serviço de Instalação de Central de Ar de 

12.000 BTUs, do tipo split, com fornecimento 

de material e mão de obra, incluindo fixação 

dos aparelhos, rede de dreno, instalação 

elétrica, instalação de caixa para disjunto e 

disjuntor de acordo com a capacidade de cada 

aparelho, rasgos em alvenaria, recomposição 

de alvenaria, retirada de aparelhos a serem 

substituído do local atual, se for o caso, 

fechamento das aberturas dos mesmos com 

material compatível e demais serviços não 

descritos ou mencionados aqui mas 

necessários para o perfeito funcionamento dos 

aparelhos. 

Unidade 

30 
 R$                 
325,00  

 R$                
9.750,00 

5 

Serviço de Instalação de Central de Ar de 

18.000 BTUs, do tipo split, com fornecimento 

de material e mão de obra, incluindo fixação 

dos aparelhos, rede de dreno, instalação 

elétrica, instalação de caixa para disjunto e 

disjuntor de acordo com a capacidade de cada 

aparelho, rasgos em alvenaria, recomposição 

de alvenaria, retirada de aparelhos a serem 

Unidade 

35 
 R$                 
380,00  

 R$                
13.300,00  
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substituído do local atual, se for o caso, 

fechamento das aberturas dos mesmos com 

material compatível e demais serviços não 

descritos ou mencionados aqui mas 

necessários para o perfeito funcionamento dos 

aparelhos. 

6 

Serviço de Instalação de Central de Ar de 

24.000 BTUs, do tipo split, com fornecimento 

de material e mão de obra, incluindo fixação 

dos aparelhos, rede de dreno, instalação 

elétrica, instalação de caixa para disjunto e 

disjuntor de acordo com a capacidade de cada 

aparelho, rasgos em alvenaria, recomposição 

de alvenaria, retirada de aparelhos a serem 

substituído do local atual, se for o caso, 

fechamento das aberturas dos mesmos com 

material compatível e demais serviços não 

descritos ou mencionados aqui mas 

necessários para o perfeito funcionamento dos 

aparelhos. 

 

unidade 

25 
 R$                 
300,00  

 R$                
7.500,00  

7 

Serviço de Instalação de Central de Ar de 

30.000 BTUs, do tipo split, com fornecimento 

de material e mão de obra, incluindo fixação 

dos aparelhos, rede de dreno, instalação 

elétrica, instalação de caixa para disjunto e 

disjuntor de acordo com a capacidade de cada 

aparelho, rasgos em alvenaria, recomposição 

de alvenaria, retirada de aparelhos a serem 

substituído do local atual, se for o caso, 

fechamento das aberturas dos mesmos com 

material compatível e demais serviços não 

descritos ou mencionados aqui mas 

necessários para o perfeito funcionamento dos 

aparelhos. 

unidade 

25 
 R$                 
350,00  

 R$                
8.750,00  

8 

Serviço de Instalação de Central de Ar de 

36.000 BTUs, do tipo split, com fornecimento 

de material e mão de obra, incluindo fixação 

dos aparelhos, rede de dreno, instalação 

elétrica, instalação de caixa para disjunto e 

disjuntor de acordo com a capacidade de cada 

aparelho, rasgos em alvenaria, recomposição 

de alvenaria, retirada de aparelhos a serem 

unidade 

25 
 R$                 
350,00  

 R$                
8.750,00 
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substituído do local atual, se for o caso, 

fechamento das aberturas dos mesmos com 

material compatível e demais serviços não 

descritos ou mencionados aqui mas 

necessários para o perfeito funcionamento dos 

aparelhos. 

9 

Serviço de Instalação de Central de Ar de 

48.000 BTUs, do tipo split, com fornecimento 

de material e mão de obra,  incluindo fixação 

dos aparelhos, rede de dreno, instalação 

elétrica, instalação de caixa para disjunto e 

disjuntor de acordo com a capacidade de cada 

aparelho, rasgos em alvenaria, recomposição 

de alvenaria, retirada de aparelhos a serem 

substituído do local atual, se for o caso, 

fechamento das aberturas dos mesmos com 

material compatível e demais serviços não 

descritos ou mencionados aqui mas 

necessários para o perfeito funcionamento dos 

aparelhos. 

unidade 

15 
 R$                 
1.299,50  

 R$                
19.492,50  

10 

Serviço de Instalação de Central de Ar de 

60.000 BTUs, do tipo split, com fornecimento 

de material e mão de obra, incluindo fixação 

dos aparelhos, rede de dreno, instalação 

elétrica, instalação de caixa para disjunto e 

disjuntor de acordo com a capacidade de cada 

aparelho, rasgos em alvenaria, recomposição 

de alvenaria, retirada de aparelhos a serem 

substituído do local atual, se for o caso, 

fechamento das aberturas dos mesmos com 

material compatível e demais serviços não 

descritos ou mencionados aqui mas 

necessários para o perfeito funcionamento dos 

aparelhos. 

unidade 

10 
 R$                 
1.299,50  

 R$                
12.995,00  

11 

Serviço de manutenção de Central de Ar de 

9.000 BTUs, do tipo split,  com fornecimento de 

material de mão de obra, sendo que os 

serviços de manutenção  preventiva e corretiva 

serão constituídos de   limpeza de filtro, 

limpeza de bandeja, teste de funcionamento, 

verificações de proteções, verificação de 

vazamentos, eliminação de ferrugens, 

lubrificação de rolamentos e buchas, com 

unidade 

15 
 R$                 
247,20  

 R$                                
3.708,00  
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emprego de material, recarga do gás incluindo 

o gás refrigerante específico para o aparelho. 

12 

Serviço de manutenção de Central de Ar de 

12.000 BTUs, do tipo splitcom fornecimento de 

material de mão de obra, sendo que os 

serviços de manutenção  preventiva e corretiva 

serão constituídos de   limpeza de filtro, 

limpeza de bandeja, teste de funcionamento, 

verificações de proteções, verificação de 

vazamentos, eliminação de ferrugens, 

lubrificação de rolamentos e buchas, com 

emprego de material, recarga do gás incluindo 

o gás refrigerante específico para o aparelho 

unidade 

15 
 R$                 
261,00  

 R$                                
3.915,00  

13 

Serviço de manutenção de Central de Ar de 

24.000 BTUs, do tipo splitcom fornecimento de 

material de mão de obra, sendo que os 

serviços de manutenção  preventiva e corretiva 

serão constituídos de   limpeza de filtro, 

limpeza de bandeja, teste de funcionamento, 

verificações de proteções, verificação de 

vazamentos, eliminação de ferrugens, 

lubrificação de rolamentos e buchas, com 

emprego de material, recarga do gás incluindo 

o gás refrigerante específico para o aparelho 

unidade 

15 
 R$                 
418,00  

 R$                                
6.270,00  

14 

Serviço de manutenção de Central de Ar de 

30.000 BTUs, do tipo split,  com fornecimento 

de material de mão de obra, sendo que os 

serviços de manutenção  preventiva e corretiva 

serão constituídos de   limpeza de filtro, 

limpeza de bandeja, teste de funcionamento, 

verificações de proteções, verificação de 

vazamentos, eliminação de ferrugens, 

lubrificação de rolamentos e buchas, com 

emprego de material, recarga do gás incluindo 

o gás refrigerante específico para o aparelho 

unidade 

15 
 R$                 
698,19  

 R$                                
10.472,85  

15 

Serviço de manutenção de Central de Ar de 

36.000 BTUs, do tipo split,  com fornecimento 

de material de mão de obra, sendo que os 

serviços de manutenção  preventiva e corretiva 

serão constituídos de   limpeza de filtro, 

limpeza de bandeja, teste de funcionamento, 

verificações de proteções, verificação de 

vazamentos, eliminação de ferrugens, 

unidade 

15 
 R$                 
698,19  

 R$                                
10.472,85  
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lubrificação de rolamentos e buchas, com 

emprego de material, recarga do gás incluindo 

o gás refrigerante específico para o aparelho 

16 

Serviço de manutenção de Central de Ar de 

48.000 BTUs, do tipo split,  com fornecimento 

de material de mão de obra, sendo que os 

serviços de manutenção  preventiva e corretiva 

serão constituídos de   limpeza de filtro, 

limpeza de bandeja, teste de funcionamento, 

verificações de proteções, verificação de 

vazamentos, eliminação de ferrugens, 

lubrificação de rolamentos e buchas, com 

emprego de material, recarga do gás incluindo 

o gás refrigerante específico para o aparelho 

unidade 

15 
 R$                 
698,19  

 R$                                
10.472,85  

17 

Serviço de manutenção de Central de Ar de 

60.000 BTUs, do tipo split,  com fornecimento 

de material de mão de obra, sendo que os 

serviços de manutenção  preventiva e corretiva 

serão constituídos de   limpeza de filtro, 

limpeza de bandeja, teste de funcionamento, 

verificações de proteções, verificação de 

vazamentos, eliminação de ferrugens, 

lubrificação de rolamentos e buchas, com 

emprego de material, recarga do gás incluindo 

o gás refrigerante específico para o aparelho 

unidade 

15 
 R$                 
698,19  

 R$                                
10.472,85  

TOTAL 

  
  
R$ 
158.111,90                        
 
 

 

 

* A quantidade a ser registrada, descrita acima, refere-se a quantidade máxima que 

poderá ser contratada pela administração e foram baseados em equipamentos já 

adquiridos e projetando-se a aquisição de novos equipamentos durante a vigência da ata 

de registro de preços. No entanto, esta quantidade registrada não obriga em nenhum 

momento a contratação do respectivo quantitativo por parte da Administração 

Pública, de nenhum dos itens descritos neste termo de referência, podendo ocorrer 

a não contratação do valor estimado ou mesmo este ser bem inferior ao projetado 
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por item. Trata-se portando de mera estimativa para contratação, não configurando 

obrigação. 

 

** O valor máximo para cada item é o descrito acima. Não serão aceitos lances com 
valores superiores aos descritos para preço por item. 

 
 
20- DO VALOR ESTIMADO E DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 
 
20.1 As despesas referentes a esta contratação estão estimadas no valor médio global de 
R$ 158.111,90 (cento e cinqüenta e oito mil cento e onze reais e noventa centavos). 

20.2 Vale lembrar que o Sistema de Registro de preços prescinde de garantia 
orçamentária, uma vez que não gera à Administração a obrigação de proceder à 
aquisição do objeto da Contratação; eventuais futuras aquisições serão individualmente 
precedidas de reservas orçamentárias específicas – inteligência da Orientação 
Normativa AGU nº 20. 

 
 

Divinópolis, 20 de maio de 2015. 
 
 
 
 
 

Érika Aparecida Corrêa 
Divisão de Prefeitura da Unidade do Campus Centro Oeste Dona Lindu 

 
 
 
 

 
Professor Eduardo Sergio da Silva 

Diretor da Unidade do Campus Centro Oeste Dona Lindu 
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ANEXO II 
 

MINUTA DE ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. XX.X/XXXX 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 033/2015 
PROCESSO Nº. 23122009636/2015-21 

 
 
A Universidade Federal de São João del-Rei, com sede na Praça Frei Orlando, 170, Centro, CEP 
36.307-352, na cidade de São João del-Rei/MG,, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 21.186.804/0001-05, 
neste ato representado pelo Pró-Reitor de Administração, Prof. José Tarcísio Assunção, inscrito no CPF 
sob o nº 261.277.256-15, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma 
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 033/2015, publicada no Diário Oficial da União de 
...../...../200....., processo administrativo nº 23122009636/2015-21, RESOLVE registrar os preços da(s)  
empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) 
alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se 
as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, no Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014, e em conformidade com 
as disposições a seguir: 
 
1. DO OBJETO 

 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de pessoa 
jurídica especializada na prestação de serviços de instalação e manutenção corretiva e preventiva de 
aparelhos de ar condicionado Split, incluindo mão de obra e peças necessárias à instalação e 
manutenção, para atendimento ao Campus Centro Oeste Dona Lindu da UFSJ, localizado no 
município de Divinópolis/MG, especificados nos itens 1 a 17 do Termo de Referência, anexo I do 
edital de Pregão nº 033/2015, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 

 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) 
proposta(s) são as que seguem:  

 
Prestador do serviço (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

 
Item Especificação Unidade de medida Quantidade 

Total 
Valor 

Unitário 
Valor total 
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3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 

  
Item Órgãos Participantes Unidade de 

Medida 
Quantidade 

Total 
    
    

 

4. VALIDADE DA ATA  

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não 
podendo ser prorrogada. 

 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO  

5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços  
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração 
promover as  negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 
aos valores praticados pelo mercado. 

5.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e 

5.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta 
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

5.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

5.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

5.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 

5.6.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

5.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será 
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formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

5.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 

5.8.1. por razão de interesse público; ou 

5.8.2. a pedido do fornecedor.  

6. CONDIÇÕES GERAIS 

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do 
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

6.3. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual 
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais 
órgãos participantes (se houver).  
 
 
 

Local e data 
Assinaturas 

 
 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es) registrado(s) 
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ANEXO III 
 
 

DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES 
 

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

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

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

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
CONTRATO Nº. ___/2015, QUE ENTRE SI, 
CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - UFSJ E RAZÃO SOCIAL PARA 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CAMPUS 
CENTRO-OESTE DONA LINDU - CCO DA UFSJ. 

 
 

Pelo presente instrumento, de um lado como CONTRATANTE a Universidade 
Federal de São João del - Rei - UFSJ, instituída pela Lei nº. 10.425, de 19 de abril de 2002, 
publicada no DOU de 22 de abril de. 2002, sediada em São João del - Rei/MG, à Praça Frei 
Orlando, nº. 170, CEP: 36.307-352, CNPJ nº. 21.186.804/0001-05, neste ato representada 
pela sua Reitora a Professora Valéria Heloisa Kemp, brasileira, casada, professora 
universitária, portadora da Carteira de Identidade, MG - 161.688, expedida pela SSP/MG e 
C.P.F. nº. 201.190.706-34, no uso de suas atribuições, na forma do que dispõem os artigos 
24 e 26 e seus incisos do Estatuto aprovado pela Portaria MEC no 2.684, de 25 de setembro 
de 2003 - DOU de 26 de setembro de 2003, combinado com o Decreto de 04 de junho de 
2012, DOU de 05 de junho de 2012 e de outro lado como CONTRATADA a Razão Social, 
sediada à __________________, ____, Bairro ___________, na cidade de ____________–
MG, CEP _________, Tel.: (3_) ___________, E-mail: _______________________, inscrita 
no CNPJ sob o nº. ________________, neste ato representada pelo Sr. 
__________________, Cargo, brasileiro, Estado civil, portador da Carteira de Identidade 
___________SSP/__ e CPF nº _______________, tendo em vista o que consta no 
Processo nº 23122009636/2015-21, Autorização-Reitoria fl. __ em observância às 
disposições da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei Complementar nº. 123, de 14 
de dezembro de 2006, pelo Decreto n. º 6.204, de 05 de setembro de 2007, pelo Decreto nº 
5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto no 3.555, de 08 de agosto de 2000, Lei no 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, pelo Decreto nº 3.722, de 09 de janeiro de 2001, 
com as alterações impostas pelo Decreto nº 4.485, de 25 de novembro de 2002 e demais 
legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no Edital e seus Anexos, resolvem 
celebrar o presente Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 033/2015, sob o regime 
de menor preço por item, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
1.1 - O objeto do presente instrumento é a contratação de pessoa jurídica para 

serviços de instalação e manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de ar condicionado 
Split, incluindo mão de obra e peças necessárias aos serviços, para atender as 
necessidades do Campus Centro Oeste Dona Lindu, da Universidade Federal de São João 
del-Rei, localizado em Divinópolis, conforme especificações, condições gerais do 
fornecimento e demais elementos técnicos constantes no Edital e Termo de Referência.  
            1.2 - Os bens deverão ser mantidos e instalados no Campus Centro-Oeste Dona 
Lindu, Av. Sebastião Gonçalves Coelho, 400, bairro Chanadour, Divinópolis-MG.  



 

 39 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

 
2.1 - O prazo de vigência do Contrato é de 12 (Doze) meses consecutivos contados a 

partir da data da sua assinatura, 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 execução dos serviços terá início a partir da data de emissão da Ordem de 
Serviço ou documento equivalente.  

2.3 - Os serviços somente serão considerados como encerrados, após vistoria, 
aprovação 
e recebimento, sem ressalvas, por parte da Fiscalização do Contrato ou unidade 
administrativa designada pela CONTRATANTE; 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
 

3.1 - O valor total da contratação é R$ ___________ 
(_____________________________), e será pago à CONTRATADA com a conclusão dos 
serviços efetivamente executados e aprovados pela fiscalização, 

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. 

3.3 - O objeto deste instrumento contratual terá preço fixo e irreajustável, após 
vigência da ARP o reajuste será conforme item 15 do Termo de Referência. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

4.1 - As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2015, Unidade: 
154069, Gestão 15276, na classificação: Fonte de Recursos: _______________, Programa 
de Trabalho: _______; Elemento de Despesa: _________, tendo sido emitida Nota de 
Empenho nº. 2015NE_______.  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 – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 
6.1 - Os serviços de que trata o presente Contrato serão executados pela 

CONTRATADA sob a responsabilidade técnica do Sr. ____________________________. 
 
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. 
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CLÁUSULA OITAVA – DOS RECEBIMENTO, ACEITAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GARANTIA                                                            
DOS SERVIÇOS 

 
            8.1 – 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 NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
            9.1 - As sanções relacionadas à execução do Contrato são aquelas previstas no 
Termo de Referência, Anexo do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO 

 
10.1 - Na hipótese de descumprimento pela CONTRATADA, de quaisquer das 

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

11.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993; 

11.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite estatuído no art. 65, § 1º 
da Lei nº 8.666, de 1993, do valor inicial atualizado do Contrato; 

11.3 - A rescisão por conveniência administrativa da CONTRATANTE assegura à 
CONTRATADA o direito de receber o valor dos serviços entregues até a data em que se 
efetivar a rescisão.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

 
            12.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas 
no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma 
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do 
Edital. 
            12.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-
se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
            12.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
            12.4 - O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
                 1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
                 2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
                 3 - Indenizações e multas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES  
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            13.1 - É vedado à CONTRATADA: 
                1 - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 
financeira; 
                2 - Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por 
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

 
14.1 - A publicação deste Contrato será efetivada, por extrato, no Diário Oficial da 

União, de acordo com o que dispõe a Lei nº. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 
15.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, que se rege, onde for 

omisso, pelas disposições da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, será competente o 
foro da Justiça Federal Subseção Judiciária de São João del-Rei - MG, renunciando as 
partes CONTRATANTES a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.  

E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 04 
(quatro) 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 Heloísa Kemp 

Reitora  
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATADO: 
Nome  
Cargo 

 
 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
                            Nome:                                                          Nome:  
                              CPF:                                                             CPF:                                                 


