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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 038/2015 

Processo n°. 23122.012765/2015-04 

 

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, 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 nº 8.250, de 23 de maio de 2014, 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: 17/09/2015 
Horário: 10 horas 
Local: COMPRASNET 

 

1. DO OBJETO 

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

de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de transporte municipal, 

intermunicipal e interestadual, incluindo o fornecimento de veículos vans, motoristas 

devidamente habilitados, seguro total, combustíveis e manutenção, para atendimento aos 

Campi localizados na Sede da UFSJ, no município de São João del-Rei/MG, conforme 

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

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de 

Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.  

 
2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

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

2.2. São participantes os seguintes órgãos: não houve. 

 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a 
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vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, 

de 1993 e nos Decretos nº 7.892, de 2013 e nº 8.250, de 2014. 

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

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

fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador 

e órgãos participantes.  

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

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

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

participantes. 

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

ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

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

compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do 

artigo 8º da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

forma da legislação vigente; 

5.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

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

5.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

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

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

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

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

123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49. 

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 ou empresa de pequeno porte; 

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. 
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6. DO ENVIO DA PROPOSTA 

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

data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

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

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

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

apresentadas.   

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

6.6.1. valor unitário do item;  

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

somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

registrado pelo sistema.  

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

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

ser inferior a três (3) segundos.  

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

que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances.  

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

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

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

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

transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo 

sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  

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

e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele 

ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

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

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

microempresas 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. 
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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 ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista 

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

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco 

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

estabelecido no subitem anterior. 

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

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

sorteio para que se identifique a primeira que poderá  apresentar melhor oferta. 

7.19. Para a contratação dos serviços comuns de informática e automação, definidos 

no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, após o procedimento de “empate ficto” das 

microempresas e empresas de pequeno porte, caso mantido o empate, deverá ser observado o 

direito de preferência estipulado no art. 3º da mesma lei, conforme procedimento estabelecido 

nos arts. 5º e 8º do Decreto nº 7.174, de 2010. 

7.20. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto 

no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 

serviços: 

7.20.1. prestados por empresas brasileiras;  

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

de tecnologia no País. 

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

para o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

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

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

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

prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

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

Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua 

exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

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

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 

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: 

9.3. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis; 

9.3.2. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de 

responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado e, no 

caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

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

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

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

de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

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

funcionamento no País; 
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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 ou empresa de 

pequeno porte, 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: 

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 
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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. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item 

pertinente, por período não inferior a três anos, mediante a apresentação de 

atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

9.6.1.1. Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já 

decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, 

exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo 

inferior, apenas aceito mediante a apresentação do contrato. 

9.6.1.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no 

âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária 

especificadas no contrato social vigente; 

9.6.1.3. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias 

à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, 

apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato 
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que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante 

e local em que foram prestados os serviços. 

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. 

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 ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no 

mínimo vinte minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 
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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 convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, 

cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair 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. 
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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. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

13.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 

Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do total 

Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme 

disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 

O prazo para apresentação da garantia poderá ser prorrogado por igual período a critério da 

Administração contratante.  

13.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 

acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor 

total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).  

13.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Contratante a 

promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de 

suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 

1993.  

13.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá 

abranger um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.  

13.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento 

de:  

13.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;  

13.3.2. prejuízos diretos causados à Contratante, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato;  

13.3.3. as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à 

Contratada;   

13.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não 

honradas pela Contratada, quando couber. 

13.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 

eventos indicados no item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG 

02/2008, observada a legislação que rege a matéria.  

13.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta 

específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.  



 

 14 

13.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 

garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros 

utilizados quando da contratação.  

13.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 

qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 

02 (dois) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

13.8. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 

matéria. 

13.9. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade 

que não as previstas neste item.  

13.10. Após a execução do contrato, será verificado o pagamento das verbas 

rescisórias decorrentes da contratação, ou a realocação dos empregados da Contratada em 

outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção dos respectivos 

contratos de trabalho.  

13.10.1. Caso a Contratada não logre efetuar uma das comprovações acima 

indicadas até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a 

Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada e dos valores das faturas 

correspondentes a 1 (um) mês de serviços para realizar o pagamento direto das 

verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução contratual, conforme 

arts. 19-A e 35 da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2008, conforme 

obrigação assumida pela contratada.  

13.11. Será considerada extinta a garantia: 

13.11.1.  com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 

levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 

acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de 

que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

13.11.2.  no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, 

caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo 

será ampliado, nos termos da comunicação.  

 

14. DO TERMO DE CONTRATO 

14.1. 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. 

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

para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público. 
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14.3. 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.  

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

por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

14.5. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta 

“on line” ao SICAF, cujos resultado será anexados aos autos do processo.  

14.6. 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. 

 

15. DO REAJUSTE 

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

de Contrato, anexo a este Edital. 

15.2. 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. 

 

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

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 

previstos no Termo de Referência. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

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

Referência.  

 

18. DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços 

executados e os materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pelo contratado. 
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18.2. 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. 

18.3. 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. 

18.4. 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. 

18.5. 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: 

18.5.1. não produziu os resultados acordados; 

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

qualidade mínima exigida; 

18.5.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a 

execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à 

demandada. 

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

ordem bancária para pagamento. 

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

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

18.8. 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. 

18.9. 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.   

18.10. 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.  
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18.11. 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.   

18.12. 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. 

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

legislação aplicável. 

18.13.1. 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. 

18.14. 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%. 

 

19. - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

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

licitante/adjudicatário que:  

19.1.1. 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; 

19.1.2. apresentar documentação falsa; 

19.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.5. não mantiver a proposta; 
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19.1.6. cometer fraude fiscal; 

19.1.7. comportar-se de modo inidôneo. 

19.2. 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. 

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

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

sanções: 

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

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

19.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento 

no SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

19.4. penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 

impedimento. 

19.5. 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. 

19.6. 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, 

19.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

19.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 

Termo de Referência. 

 

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

20.2. 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. 

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

horas. 

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

do certame. 
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20.5. 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. 

20.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

20.7. 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. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. 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. 

21.2. 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.  

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

21.4. 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. 

21.5. 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. 

21.6. 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.  

21.7. 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.  

21.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.  

21.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, 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. 
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21.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

21.10.1. ANEXO I - Termo de Referência com seus respectivos anexos I e II; 

21.10.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços; 

21.10.3. ANEXO III – Modelo de Declaração de Vedação do Nepotismo; 

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

21.10.5. ANEXO V –  Minuta do Contrato. 

 

São João del-Rei, 19 de agosto de 2015. 

 

 

 

Fernanda Márcia de Lucas Resende 
Pregoeira 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 
  

1.1. Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço 
de transporte municipal, intermunicipal e interestadual, incluindo o fornecimento de 
veículos vans, motoristas devidamente habilitados, seguro total, combustíveis e 
manutenção, para atender à Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ, nos 
campi localizados na Sede no município de São João del-Rei – MG, conforme  
especificações e quantitativos neste Termo de Referência e seus anexos. 
 

1.2. Os serviços serão executados no período de segunda-feira a 
domingo, inclusive feriados, durante 24 horas diárias, com a finalidade de prover a 
realização de viagens e visitas técnicas de toda a comunidade acadêmica e 
administrativa da UFSJ; 

 
1.3. As unidades de medida serão o quilômetro rodado e a diária do 

veículo com quilometragem livre, ambas com motorista, e a licitação terá como 
critério de julgamento o menor preço unitário por item, conforme tabela abaixo: 

 

ITEM 
UNID. 

MEDIDA 

QUANTIDADE 
ESTIMADA 

(KM) 

ESPECIFICAÇÃO BÁSICA DO VEÍCULO A SER 
UTILIZADO 

VALOR 
UNITÁRIO¹ 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

1 
Km/ 

rodado 
 

100.000 

Veículo utilitário, modelo VAN, motor a diesel com 
potência mínima de 2.2, com capacidade mínima 
de 15 passageiros, porta lateral corrediça, máximo 
de 5 anos de uso considerando a data de 
fabricação, 03 portas, ar condicionado, vidro 
elétrico, trava elétrica, Cinto de segurança para 
todos os passageiros, com motorista, combustível 
e seguro total por conta da Contratada. 

R$3,11 311.000,00 

2 Diária 50 

Veículo utilitário, modelo VAN, quilometragem 
livre, motor a diesel com potência mínima de 2.2, 
com capacidade mínima de 15 passageiros, porta 
lateral corrediça, máximo de 5 anos de uso 
considerando a data de fabricação, 03 portas, ar 
condicionado, vidro elétrico, trava elétrica, Cinto 
de segurança para todos os passageiros, com 
motorista, combustível e seguro total por conta da 
Contratada. 

R$1.116,66 55.833,00 

¹Preço médio estimado baseado em pesquisa de mercado, conforme orçamentos anexos ao processo. 
²Verificar tópico 3.2.1 deste Termo de Referência. 
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2. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO  
 

Justificamos a contratação do objeto do presente Termo de Referência 
pelos motivos abaixo relacionados:  

 
2.1. Necessidade da viabilização dos serviços de transporte dos 

professores, servidores, alunos e funcionários para o cumprimento de atividades, 
demandas e rotinas essenciais ao bom andamento da Universidade Federal de São 
João del-Rei – UFSJ; 

 
2.2. O caráter contínuo da prestação de serviços relacionados à 

Educação a Distância, tendo em vista a necessidade de atendimento de viagens 
intermunicipais, interestaduais e deslocamentos periódicos indispensáveis ao 
atendimento de atividades tais como aplicação de provas, encontros presenciais, 
simpósios, e outros eventos típicos para o cumprimento do projeto pedagógico 
aprovado pela Universidade Aberta do Brasil – UAB.  

 
2.3. A UFSJ não dispõe de número suficiente de veículos e motoristas  

para atender toda a demanda da comunidade acadêmica e administrativa da UFSJ, 
principalmente na hipótese de viagens simultâneas, que ocasionam momentos de 
pico de atendimento; 

 
2.4. A prestação de serviços de transporte terceirizados, nos moldes 

propostos neste Termo de Referência, não representará gastos injustificados ou 
desnecessários, visto que a despesa com este serviço só se configurará com o seu 
efetivo uso. Desta forma, sua contratação representará a existência de um 
instrumento legal que permitirá a realização de viagens intermunicipais, 
interestaduais e deslocamentos periódicos para visitas técnicas; atividades 
relacionadas à graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão universitária; 
atividades de gestão; serviços e científicas, esportivas, culturais e estudantis 
vinculadas à UFSJ, em situações em que os veículos da frota oficial da UFSJ não 
puderem ser utilizados, em razão da ocorrência de viagens simultâneas ou 
impossibilidades justificadas; 

 
2.5. Os benefícios desta contratação irão permitir maior flexibilidade e 

agilidade no transporte da comunidade acadêmica (alunos, professores, técnicos 
administrativos e colaboradores eventuais), e ainda, economia para a UFSJ, já que o 
custo estimado é inferior aos gastos necessários para o aumento da frota e 
contratação de um número maior de motoristas para atender apenas situações que 
excedam a possibilidade de atendimento com a frota oficial já instalada; 

 
2.6. Justifica-se a contratação dos serviços descritos neste Termo de 

Referência de forma continuada, uma vez que as atividades da UFSJ não se 
vinculam estritamente ao calendário do ensino presencial, havendo grande e 
crescente demanda por deslocamentos durante todo o ano para visitas aos polos de 
educação a distância, visitas técnicas e viagens de professores e técnico 
administrativos para os campi da UFSJ localizados fora dos limites de São João del 
Rei/MG; 
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2.7. A prestação de serviços de transporte, incluindo motoristas, esta 
prevista no § 1º, do art. 1º, do Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1997, bem como 
foi disciplinada pela Instrução Normativa nº 02/SLTI-MP, de 30 de abril de 2008, por 
ser considerado serviço auxiliar, necessário à Administração para o desempenho de 
suas atribuições, portanto, passível de terceirização, cuja interrupção pode 
comprometer à continuidade de suas atividades. 

 
2.8. A escolha da licitação por Registro de Preços em um único processo 

proporciona economia para atender às demandas pelo prazo  de  um  ano,  sem  
que  se  gaste tempo  e  recursos  efetuando  diversas  aquisições  em  locais  
diferentes  da Universidade  ou  até mesmo diversas licitações para aquisição destes 
itens em uma mesma unidade.  

 
2.9. As vantagens proporcionadas, em síntese, do Registro de Preços, 

são as seguintes: otimizar e maior flexibilizar as contratações, permitir a execução 
do quantitativo exato, atendendo às necessidades da administração na quantidade 
certa e no momento exato, além de permitir maior agilidade nas contratações. 
 
3. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
3.1. Os serviços serão solicitados em função da necessidade da 

Contratante, “a preço de quilômetro rodado” ou “diária do veículo com 
quilometragem livre”, mediante solicitação formal da UFSJ, por responsáveis 
designados pela Divisão de Prefeitura de Campus – DIPRE e pelo Núcleo de 
Educação a Distância/NEAD da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ 
para atendimento dos atuais 41 Pólos presenciais e outros que venham a ser 
implantados após assinatura do instrumento contratual e para atendimento aos 
campi da sede da UFSJ. 

 
3.1.1. Todas as solicitações encaminhadas à Contratada serão feitas 

pelos responsáveis do contrato mediante o preenchimento do formulário específico, 
conforme Anexo II deste Termo de Referência. 

 
3.1.2. O formulário indicado acima deverá ser enviado à contratada em 

até 48 (quarenta e oito) horas para que esta tenha tempo hábil de se preparar e 
planejar a viagem, seguindo todas as exigências legais e as indicadas neste Termo 
de Referência. 

 
3.1.3. Em razão da imprevisibilidade dos serviços, a empresa estará 

ciente de que os mesmos serão executados conforme as necessidades da 
Contratante, sem restrição a horários, quantidade de veículos e datas, salvo 
viagens que coincidam em um mesmo período, em que a quantidade de veículos a 
serem disponibilizados pela Contratada se limitará a 6 (seis) vans;  

 
3.2. A Contratada deverá disponibilizar veículos próprios que deverão 

estar bem conservados, com ar-condicionado revisado, em perfeitas condições de 
uso, de limpeza e de segurança, com a documentação em dia e regularizados 
perante o DETRAN (IPVA, Seguro Obrigatório e CRLV); 
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3.2.1. No intuito de garantir o atendimento em viagens simultâneas e 
levando em consideração a especificidade da demanda da UFSJ, para a contratação 
referente ao item 1 e item 2 (vans), descrita no Tópico 1. Objeto deste Termo de 
Referência, será exigida comprovação mínima de 3 veículos pertencentes à frota 
própria da Contratada, a ser comprovado no ato de assinatura do Contrato. 

 
3.2.2. A Contratada deverá dispor no mínimo de 6 (seis) veículos dos itens 

1 e 2 (vans). 
 
3.3. Os pneus deverão estar em perfeitas condições de uso e segurança 

(inclusive o de suporte). Tais pneus não poderão ser recauchutados ou remoldados 
nem ter remendos internos ou externos (recuperação de cortes com colagens de 
qualquer espécie). Se houver problemas (irrecuperáveis) com pneus dos veículos 
em questão e as causas destes problemas, comprovadamente, remontem a período 
anterior à locação, a empresa tem que se comprometer a trocá-los imediatamente 
após a comunicação, que poderá ser via fax, e-mail ou telefonema da Contratante; 

 
3.4. Os veículos deverão estar em excelentes condições de mecânica, de 

parte elétrica, de capotaria e de lanternagem, com todos os equipamentos de 
segurança exigidos por lei em perfeitas condições de uso, entre eles: triângulo, 
chave de roda, macaco, retrovisores direito e esquerdo, extintor de incêndio com 
prazo de validade em dia, cintos de segurança em todos os bancos e os para-brisas 
ou vidros de janelas laterais não poderão estar trincados. Serão permitidas 
pequenas avarias ou defeitos na lataria, que não interfiram no seu desempenho nem 
infrinjam o Código Nacional de Trânsito; 

 
3.5. As avarias ou defeitos citados no subitem acima, não poderão 

dificultar o fechamento de portas, movimentação de vidros, vedação e/ou criar outros 
problemas que coloquem em risco a segurança do veículo e/ou de seus 
passageiros; 

 
3.6. As quilometragens relativas aos deslocamentos em função de 

serviços de manutenção ou quaisquer outros efetuados por interesse da Contratada 
não deverão ser consideradas para efeito de faturamento, devendo ser subtraídas 
da quilometragem rodada por veículo, a qual será indicada no preenchimento da 
Autorização para Circulação de Veículos, conforme ANEXO II; 

 
3.7. Para a contratação do objeto especificado no presente Termo de 

Referência, a preço por quilômetro rodado, será estabelecida uma franquia 
mínima de 60km para cada viagem e a contagem da quilometragem das viagens 
deverá iniciar-se e finalizar-se nos locais de origem e destino dos passageiros, 
conforme indicado pelo solicitante; 

 
3.7.1. Ficará a cargo do passageiro indicado pelo solicitante da viagem,  a 

anotação da quilometragem percorrida entre o respectivo local de embarque e de 
destino; 

3.8. Para a contratação do objeto especificado no presente Termo de 
Referência, por diária do veículo com quilometragem livre, a contagem da diária das 
viagens deverá iniciar-se e finalizar-se nos locais de origem e destino dos 
passageiros, conforme indicado pelo solicitante; 
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3.8.1. Ficará a cargo do passageiro indicado pelo solicitante da viagem, a 

anotação do horário inicial e final de realização da viagem observados entre os 
respectivos locais de embarque e de destino; 

 
3.9. Para controle interno da UFSJ, cada curso presencial de graduação 

terá disponibilizada uma cota anual, a ser utilizada durante o exercício, podendo esta 
cota ser fracionada em pequenas viagens até completar a quilometragem total. 

 
3.10. As horas paradas na utilização dos veículos por problemas com o 

veículo ou com seu condutor, deverão ser compensadas na paridade 1:1 nos itens 
em que há contratação por diária com quilometragem livre.  

3.10.1. Os veículos  que  se  encontrarem  em  uso  deverão  ser  
imediatamente  substituídos  ou reparados  após  da  comunicação  por  parte  da  
UFSJ,  na hipótese de apresentarem problemas mecânicos, de parte elétrica ou  
lataria, que dificultem ou impeçam seu funcionamento e uso normal, caso ocorram 
sem culpa do motorista, a fim de que não sejam impossibilitados os compromissos 
assumidos pelos passageiros dos veículos;  

 3.10.2.  Os  veículos  em  uso  deverão  ser  substituídos  ou  reparados  
imediatamente no  local  em  que  se encontrarem, sem que isso acarrete qualquer 
custo adicional à UFSJ. 

 3.10.3. Se os veículos  em  viagem  puderem  ser  reparados  pelas  
equipes  que  os  estiverem utilizando, sem a necessidade de substituição dos 
mesmos, o valor das despesas, se houver, será comunicado, via  fax ou  telefone, 
pela UFSJ  à  Contratada, que  autorizará ou não  sua realização. Caso haja 
autorização das despesas, os valores correspondentes serão descontados, 
posteriormente, da fatura mensal seguinte;   

 3.11. O preço do item 01 (locação  por quilômetro rodado)  e  do  item  02  
(locação por diária do veículo com quilometragem livre),  deverão  estar embutidos  
os  custos  com  o  profissional motorista,  não tendo  a  UFSJ  qualquer  vínculo  
empregatício  com  o  referido  profissional,  que  ficará  sob  a responsabilidade da 
empresa locadora do veículo.   
 

 
4. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS 
 

4.1. O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviços 
comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do 
Decreto 5.450, de 2005; 

 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

Além das obrigações já definidas, são ainda responsabilidades da 
Contratada: 

 
5.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de 

Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento 
das cláusulas contratuais; 
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5.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 
no total ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da 
Administração; 

 
5.3. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos 

materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, 
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a 
terceiros; 

 
5.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos 

serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em 
vigor;  

 
5.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja 

familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança 
no órgão contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que 
dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal; 

 
5.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere responsabilidade à Administração; 

 
5.7. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as 

orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas 
Internas, quando for o caso; 

 
5.8. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no 

decorrer da prestação dos serviços; 
 
5.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 

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

 
5.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

 
5.11. Face à dificuldade de avaliação pontual das demandas, será 

facultado à Contratada, subcontratar trechos/serviços que empreguem quantidades, 
de veículos, superiores a frota da contratada, ficando tais hipóteses condicionadas à 
comprovação a situação por parte da contratada e a aceitação e autorização prévia 
por parte do Fiscal do Contrato ou demandante dos serviços, desde que mantidos e 
garantidos os critérios de qualidade e especificação dos veículos. Nessas situações, 
a Contratada permanecerá responsável por qualquer dano causado pela empresa 
subcontratada, aos passageiros e aos bens transportados; 

 
5.12. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos 
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variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso 
o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao 
objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos 
do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 

 
5.13. Prover todos os meios necessários à garantia da plena 

operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou 
paralisação de qualquer natureza; 

 
5.14. A falta de quaisquer dos serviços cujo fornecimento incumbe ao 

detentor do preço registrado, não poderá ser alegado como motivo de força maior 
para o atraso ou inexecução da obrigação e não o eximirão das penalidades a que 
está sujeito pelo descumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas; 

 
5.15. Indicar preposto, no ato da assinatura do instrumento contratual, 

como contato para todos os atos a serem praticados no prazo de validade do 
contrato; 

 
5.16. Comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração ocorrida 

no endereço, conta bancária e outros considerados necessários para recebimento 
do pagamento e correspondência; 

 
5.17. Disponibilizar motorista que tenham, no mínimo, carteira nacional de 

habilitação (CNH) categoria “D”, sendo exigível o tempo mínimo de 2 (dois) anos de 
experiência devidamente comprovada com documentação hábil (carteira de trabalho, 
declaração de órgãos ou entidades públicas ou de pessoa jurídica que atue no ramo 
de atividade pertinente ao objeto desta contratação), para atender as exigências 
contidas nos itens 1 e 2 da Tabela descrita no item 1.3 – DO OBJETO, deste 
instrumento;  

5.17.1. Disponibilizar veículos com a documentação e condições de 
funcionamento em perfeita observância ao Código Nacional de Trânsito – DETRAN; 

 
5.18. Apresentar à Contratante a ficha cadastral de todos os motoristas 

destinados a prestar os serviços contratados, acompanhados de cópias da Carteira 
de Identidade, Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação, CPF, apólice 
do seguro geral/total e endereço residencial, inclusive nos casos de substituição; 

 
5.19. Responder por danos/desaparecimento causados ao patrimônio da 

Contratante, aos seus servidores e a terceiros, por culpa, dolo, negligência ou 
imprudência de seus empregados ou prepostos, bem como os danos à integridade 
física das pessoas a serviço da Contratante, conduzidas nos veículos; 

 
5.20. Responsabilizar-se por todas as despesas dos veículos utilizados na 

execução dos serviços, inclusive as relativas à seguro, franquias, manutenção, 
limpeza, acidentes, multas de trânsito, pedágios, estacionamentos, taxas, impostos, 
licenciamentos e outras que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços ora 
contratados, ou que venham a ser determinada pela legislação vigente, isentando a 
Contratante de qualquer responsabilidade jurídica ou financeira em quaisquer 
ocorrências; 
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5.21. Tomar as providências cabíveis, através do motorista, na ocorrência 
de sinistro, pane ou qualquer outro problema, em qualquer horário, 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, durante a condução de funcionário 
ou pessoas a serviço da Contratante, não cabendo a Contratante qualquer 
responsabilidade ou obrigação solidária;  

 
5.22. Responsabilizar-se pelas multas resultantes de eventuais infrações 

de trânsito cometidas pelos motoristas, não cabendo à Contratante qualquer 
responsabilidade, ainda que solidária; 

 
5.23. Retirar os bancos internos do veículo a pedido da Contratante se 

houver necessidade, para facilitar ou possibilitar o transporte de materiais ou 
equipamentos; 

 
5.24. Providenciar imediata substituição do veículo por outro que tenha as 

mesmas características e condições contratadas, em consequência da ocorrência de 
defeito mecânico grave ou outro, que não permita a sua utilização em perfeitas 
condições;  

 
5.25.  Possuir veículos devidamente segurados contra acidente, furto ou 

roubo, incêndio, perda total, colisão e outros sinistros, abrangendo a cobertura 
contra acidentes pessoais de passageiros (APP) e a terceiros; 

 
5.26. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo 

Contratante. 
 
5.27. Apresentar sempre que necessário a documentação do veículo, a 

comprovação do seguro e o comprovante de pagamento do IPVA; 
 
5.28.  Arcar com todas as despesas decorrentes dos serviços prestados 

relativo ao veículo, ou seja: gastos com combustível, manutenção preventiva e/ou 
corretiva, troca de óleo, pneu, estacionamento, inclusive durante as viagens, 
hospedagens e alimentação e direitos trabalhistas dos motoristas, entre outros, sem 
qualquer ônus à Contratante;  
 

5.29. Disponibilizar os veículos com motoristas, abastecidos e com  
antecedência no local  determinado pela Contratante; 

 
5.30. Computar a quilometragem percorrida a partir do local fixado para a 

saída da viagem, inclusive as intermediárias, tanto antes da partida do veículo de 
cada ponto em que o veículo estará à disposição da Contratante, quando do retorno 
para a Contratante, proporcionando todas as facilidades para que possa ser feita a 
conferência no hodômetro do veículo disponibilizado, para aferição do valor a ser 
pago, em formulário próprio - Anexo II, deste Termo de Referência;  

 
5.31. Não utilizar veículos para transportar pessoas e/ou bens mediante a 

cobrança de remuneração de qualquer espécie; não transportar pessoas e/ou bens 
além das capacidades informadas pelo fabricante do veículo; não participar de 
corridas, testes, competições “rally” e outras modalidades de competições, gincanas, 
“rachas” e/ou “pegas”; não instruir pessoas não habilitadas a conduzir e não treinar o 
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de motoristas para qualquer situação; não transportar explosivos, combustíveis e/ou 
materiais químicos ou inflamáveis; quaisquer finalidades ilegais; 

 
5.32. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e 

administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da Contratante ou de 
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do serviço, devendo 
orientar os empregados nesse sentido; 

 
5.33. Cabe aos motoristas da Contratada conferir a lista de passageiros, 

e, fazer as inclusões de passageiros que a lei permite; conferir antes de todas as 
saídas e com as portas do ônibus fechadas se o quantitativo de passageiros confere 
com os das listas dos embarcados, não cabendo à Contratante responsabilidade 
quanto à fiscalização dos órgãos reguladores e fiscalizadores;  

 
5.34. Responsabilizar-se integralmente pelos custos com diárias, 

alimentação e hospedagem dos motoristas nas viagens atendidas neste Termo 
de Referência, quando a data de saída e a data de retorno distam em até 10 
dias e aquelas em que há a necessidade de traslado durante a permanência no 
local destino. Salvo por autorização expressa da Divisão de Prefeitura de 
Campus ou do Núcleo de Educação a Distância, não será permitido que a 
viagem seja fracionada, ou seja, o veículo com o motorista deverão 
permanecer no local de destino, não sendo possível deixar os passageiros no 
destino para buscá-los posteriormente. Por consequência, não será admitida 
qualquer alteração na quilometragem ou no valor da fatura, no caso descrito 
neste item. 

 
5.35. Permitir, a qualquer tempo, a realização de inspeção nos veículos 

colocados à disposição da Contratante, com a finalidade de verificar as condições de 
conservação, manutenção, segurança e limpeza ou aferição de hodômetro; 

 
5.36. Responsabilizar pelo custo da franquia obrigatória e assistência 24 

(vinte e quatro) horas, inclusive reboque, em todo o território nacional; 
 
5.37. É expressamente vedada à Contratada a veiculação de publicidade 

acerca desta contratação, salvo se houver prévia autorização da Contratante. 
 
 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
6.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa 

desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital 
e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência; 

 
6.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 

Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
 
6.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por 

servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas 
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 
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competente para as providências cabíveis, consoante as disposições do artigo 67 da 
Lei n 8.666/93; 

 
6.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
 
6.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na 

forma do contrato; 
 
6.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, 

em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 
6.7. Emitir as autorizações de execução de serviços, ou seja, a 

Requisição de Transporte (RT), contendo roteiro, a data e a justificativa do pedido e 
assinadas por servidor (es) designado (s);  

 
6.7.1. Para fins de pagamento só serão consideradas as guias 

autorizadas pelo (s) servidor (es) designado (s) pela Contratante, com os campos 
devidamente preenchidos e rubrica do usuário; 

 
6.8. Efetuar, periodicamente ou quando julgar necessário, inspeção nos 

veículos colocados à sua disposição, com a finalidade de verificar as condições de 
conservação, manutenção e limpeza, utilizando-se para tanto de Ficha de Vistoria, 
fornecida pela Contratada;  

 
6.9. Exigir o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado 

ou preposto que não cumpra as normas da Contratante na execução dos serviços, 
que produza complicações para a fiscalização, que adote postura inconveniente ou 
incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas;  

 
6.10. Rejeitar, no todo ou em parte, serviços ou fornecimento executados 

em desacordo com o Termo de Referência. 
 
 

7. AVALIAÇÃO DO CUSTO 
  
 O custo total estimado para está contratação é de R$ 366.833,00 

(Trezentos e sessenta e seis mil e oitocentos e trinta e três reais), subdividindo em 
itens conforme descrito a seguir: 

 
7.1. Item 1: Tomando como referência a quilometragem total anual 

estimada de 100.000 km, ao preço médio unitário de R$ 3,11 por km rodado, o que 
representa a estimativa de R$ 311.000,00; 

 
7.2. Item 2: Tomando como referência as diárias totais anuais estimadas 

de 100, ao preço médio unitário de R$ 1.116,66 por diária, o que representa a 
estimativa de R$ 55.833,00. 
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7.3. A quilometragem estimada será utilizada para fins de formulação da 
proposta comercial, sendo certo que, para efeito de pagamento, só será computado 
o quantitativo de quilômetros efetivamente percorridos, respeitados os limites 
máximos previstos na estimativa anual; 

 
7.4. Considerando que as quilometragens indicadas são meramente 

estimativas, a Contratante não está obrigada a contratar o montante informado 
em sua totalidade; 

 
7.5. O critério utilizado para julgamento da proposta vencedora será o 

menor preço por quilômetro rodado por item, conforme abaixo; 
 

ITEM 
UNID. 

MEDIDA 

QUANTIDADE 
ESTIMADA 

(KM) 

ESPECIFICAÇÃO BÁSICA DO VEÍCULO A SER 
UTILIZADO 

VALOR 
UNITÁRIO¹ 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

1 
Km/ 

rodado 
 

100.000 

Veículo utilitário, modelo VAN, motor a diesel com 
potência mínima de 2.2, com capacidade mínima 
de 15 passageiros, porta lateral corrediça, máximo 
de 5 anos de uso considerando a data de 
fabricação, 03 portas, ar condicionado, vidro 
elétrico, trava elétrica, Cinto de segurança para 
todos os passageiros, com motorista, combustível 
e seguro total por conta da Contratada. 

R$3,11 311.000,00 

2 Diária 50 

Veículo utilitário, modelo VAN, quilometragem 
livre, motor a diesel com potência mínima de 2.2, 
com capacidade mínima de 15 passageiros, porta 
lateral corrediça, máximo de 5 anos de uso 
considerando a data de fabricação, 03 portas, ar 
condicionado, vidro elétrico, trava elétrica, Cinto 
de segurança para todos os passageiros, com 
motorista, combustível e seguro total por conta da 
Contratada. 

R$1.116,66 55.833,00 

¹Preço estimado baseado em pesquisa de mercado, conforme orçamentos anexos ao processo. 
²Verificar tópico 3.2.1 deste Termo de Referência. 
 

7.6. O custo estimado da contratação e os respectivos valores máximos 
foram apurados mediante preenchimento de planilha de custos e formação de 
preços e pesquisas de preços praticados no mercado em contratações similares. 

 
8. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

 
8.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração 

Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar 
providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco 
iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível 
reparação. 
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9. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
9.1. A Contratante deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da 

prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante 
especialmente designado, na forma dos artigos. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e 
do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997; 

 
9.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária 

para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato; 
 
9.1.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser 

realizada com base nos critérios previstos no Termo de Referência, em especial 
aqueles relativos aos índices de produtividade; 

 
9.2. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve 

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

 
9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas 

as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, 
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as 
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e 
comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos 
artigos 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993;  

 
9.4. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  
10.1. As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos 

termos da Lei nº 10.520 de 2002, no Decreto nº 3.555 de 2000 e no Decreto nº 
5.450, de 2005. Ficará impedido de licitar e contratar com a União, e será 
descredenciado no SICAF e no Cadastro de fornecedores da Universidade Federal 
de São João del-Rei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito à ampla 
defesa sem prejuízo das demais cominações legais previstas neste edital, o licitante 
que: 

 
10.1.1. Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de 

empenho;  
10.1.2. Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato; 
10.1.3. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
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10.1.4. Apresentar documentação falsa; 
10.1.5. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 
10.1.6. Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade; 
10.1.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
10.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 
10.1.9. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
 
10.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a UFSJ, enquanto durarem os fatos de impedimento, por prazo não 
superior a dois anos, nos casos citados no item 10.1, conforme detalhado nos itens 
10.1.1 ao 10.1.9; 

 
10.3. A pena de advertência poderá ser aplicada nos caso previstos no 

item 10.1, sempre que a administração entender que a(s) justificativa(s) de defesa 
atenua a responsabilidade da Contratada e desde que não tenha havido prejuízo ao 
erário público; 

 
10.4. Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, a 

UFSJ poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à Contratada as multas fixadas a 
seguir, sem prejuízo de outras sanções previstas neste edital, no contrato, e demais 
legislações aplicáveis à espécie; 

   
10.4.1. Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do 

contrato, por dia de atraso do início de sua execução, até o limite máximo de 2% 
(dois por cento). Acima do limite aqui estabelecido, caracterizará inexecução total da 
obrigação assumida; 

 
10.4.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 

no caso de sua inexecução total ou parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em 
assinar o contrato; 

 
10.4.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de 

descumprimento de qualquer outra obrigação pactuada; 
 
10.5. As sanções previstas nos itens 10.1 e 10.2 poderão ser aplicadas à 

Contratada juntamente com a de multa; 
 
10.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente 

justificado e aceito pela UFSJ, a Contratada ficará isenta das penalidades 
mencionadas nos itens 10.2 e 10.3; 

 
10.7. 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 neste Edital e das demais cominações legais; 

 
10.8. O percentual de multa previsto no item 10.4 incidirá sobre o valor 

atualizado do contrato ou do item do contrato (nesse último caso, quando a licitação 
tenha sido julgada e adjudicada por item), tendo como fator de atualização o 
percentual da taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia – que 
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incidirá a partir da data em que ocorrer o fato, até o dia do efetivo pagamento da 
multa; 

 
10.9. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além 

da perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença, que será 
descontada/compensada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
administração. Efetuados esses descontos/compensações, caso ainda haja saldo 
devedor, ou inexistente a garantia e/ou pagamentos devidos pela Contratante, o 
valor da multa aplicada deverá ser recolhido junto à agência do Banco do Brasil S/A, 
no prazo de cinco dias úteis contados da notificação, por meio de Guia de 
Recolhimento da União – GRU; 

 
10.10.  Na hipótese de não pagamento ou recolhimento referido no 

subitem imediatamente acima, os valores serão objeto de inscrição em dívida ativa e 
sua consequente cobrança pelos meios legais; 

 
10.11. Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do 

contrato poderá ensejar, ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº. 
8.666/93, bem como a incidência das consequências legais cabíveis, inclusive 
indenização por perdas e danos eventualmente causados à Contratante; 

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

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente 
na Lei nº 9.784, de 1999; 

 
10.13. 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. 

 
11. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

 
11.1. O início da prestação dos serviços será após assinatura do Contrato. 

O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, por igual período, até o limite de 60 meses 
conforme manifesto e justificado interesse da Administração. 
 
12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

12.1. O pagamento referente aos itens objetos deste Termo de Referência 
será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento da 
respectiva Nota Fiscal/Fatura, por intermédio de Ordem Bancária e de acordo com 
as condições constantes na proposta da CONTRATADA e aceitas pela 
CONTRATANTE. 

 
12.2. As Notas Fiscais/Faturas deverão conter o nome da empresa, 

CNPJ, número da Nota de Empenho, números do Banco, Agência e Conta Corrente 
da CONTRATADA, descrição do objeto contratado, além das devidas conferências e 
atestes por parte da Fiscalização. 
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12.3. O pagamento será efetuado somente após as Notas Fiscais/Faturas 
serem conferidas, aceitas e atestadas pelo Fiscal do Contrato e ter sido verificada a 
regularidade da CONTRATADA, mediante consulta on-line ao Sistema Unificado de 
Cadastro de Fornecedores – SICAF, para comprovação, dentre outras coisas, do 
devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais 
tributos estaduais e federais. 

 
12.4. Deverá acompanhar a nota fiscal, a requisição de transporte – 

Anexo II – devidamente preenchida e assinada pelo responsável pela utilização do 
serviço, inclusive os deslocamentos intermediários, sob pena de suspensão do 
pagamento; 

 
12.5. A nota fiscal deverá ser preenchida com a descrição dos serviços 

(cidade/destino), identificação da Contratante, quilometragem efetuada e período de 
referência; 

 
12.6. O respectivo documento de consulta ao SICAF deverá ser anexado 

ao processo de pagamento. Caso seja constatada a não regularidade fiscal, o 
pagamento será suspenso até a devida regularização da situação da CONTRATADA 
junto ao Sistema. 

 
12.7. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto 

houver pendência de liquidação de obrigação financeira por parte desta, seja em 
virtude de penalidade, indenização, inadimplência contratual ou qualquer outra de 
sua responsabilidade. 

 
12.8. A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os créditos 

existentes em favor da CONTRATADA para compensar quaisquer possíveis 
despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências contratuais e/ou 
outras de responsabilidade desta última. 

 
12.9. As notas de empenho poderão ser substituídas por uma ordem de 

compra oficial que serão enviadas através de correio eletrônico (e-mail), cadastrados 
no SICAF, e a data deste envio será a referência para os prazos estipulados no item 
11 do presente termo. Para tanto as empresas participantes do certame deverão 
manter as informações de seu cadastro atualizadas junto à instituição e ao SICAF. 
Se após 20 dias da homologação do certame a nota de empenho ou o extrato de 
compras não for recebido, o fornecedor deverá entrar em contato através do e-mail 
empenho@ufsj.edu.br, solicitando o referido documento. A alegação do não 
recebimento da nota de empenho não será aceita como justificativa para a recusa da 
entrega do material. O endereço de e-mail informado acima deverá ser utilizado 
somente para a resolução de problemas relativos ao envio dos empenhos. O 
fornecedor poderá também utilizar como ferramenta de consulta o site 
http://www.portaltransparencia.gov.br/despesasdiarias/, extraindo os empenhos 
emitidos relativos ao presente certame. 

 
 
 
 
 



 

 36 

13. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR  
 
13.1. O fornecedor  terá seu  registro na Ata cancelado, por  intermédio de 

processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:  
13.1.1. A PEDIDO, quando:  
13.1.1.1. Comprovar estar o fornecedor registrado impossibilitado de 

cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior.  
13.1.1.2.  O  seu  preço  registrado  se  tornar,  comprovadamente,  

inexequível  em  função  da elevação dos preços de mercado dos insumos que 
compõem o custo dos Materiais.   

13.1.2. Por INICIATIVA da Universidade Federal de São João del-Rei - 
UFSJ, quando:  

13.1.2.1. O fornecedor registrado não aceitar reduzir o preço registrado, 
na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.  

13.1.2.2. O fornecedor registrado perder qualquer condição de habilitação 
exigida no processo licitatório.  

13.1.2.3. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e 
justificadas.  

13.2 CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
13.2.1  As  Atas  de  Registro  de  Preços,  decorrentes  desta  licitação,  

serão canceladas  de  pleno direito pela Administração, quando:  
13.2.2. Automaticamente:  
a) Por decurso de prazo de vigência.  
b) Não restarem fornecedores registrados.  
13.2.3. A  licitante  vencedora  não  cumprir  as  obrigações  constantes  

da Ata  de  Registro  de Preços.   
13.2.4. A  licitante  vencedora  não  cumprir  o  pedido  de  compra  no  

prazo  estabelecido  e  a Administração não aceitar sua justificativa.  
13.2.5.  A  licitante  vencedora  der  causa  a  rescisão  administrativa  do  

contrato  decorrente  de registro de preços.  
13.2.6. Em  qualquer  das  hipóteses  de  inexecução  total  ou parcial  do  

contrato decorrente  de registro de preços.  
13.2.7.  Os  preços  registrados  se  apresentarem  superiores  aos  

praticados  no  mercado, mediante processo administrativo. 
13.2.8.  Por  razões  de  interesse  público  devidamente  demonstradas  e  

justificadas  pela Administração.  
13.2.9.  As  licitantes  vencedoras,  mediante  solicitação  por  escrito,  

comprovarem  estar impossibilitadas de cumprir as exigências da Ata de Registro de 
Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior.  

13.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos 
previstos no subitem anterior deste  Edital,  será  feita  por  correspondência  com  
aviso  de  recebimento,  juntando-se  o comprovante aos autos que deram origem ao 
registro de preços.  

13.4. No caso de  ser  ignorado,  incerto ou  inacessível o endereço da  
licitante vencedora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 
considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.   

13.5. A solicitação das licitantes vencedoras para cancelamento dos 
preços registrados deverá ser  formulada  com  a  antecedência de 30  (trinta) dias,  
facultada  à Administração  a  aplicação das penalidades previstas no item 10 deste 
Edital, caso não aceitas as razões do pedido. 
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14. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1. No cumprimento dos serviços objeto deste Termo de Referência a 

licitante contratada deverá observar o disposto na Lei nº 12.619 de 30 de abril de 
2012; 

 
14.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os 

empregados da Contratada e a Contratante, vedando-se qualquer relação entre 
estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta; 

 
14.3. A(s) Contratada(s) deverá (ão) comprovar, para assinatura e durante 

a vigência do contrato, que os veículos utilizados possuem os devidos registros 
exigidos na legislação vigente, ou outros registros que a legislação venha a impor 
durante a vigência do presente instrumento contratual. 

 
 

São João del-Rei ,   08 de Julho  de 2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fábio Chaves 
Diretor da Divisão de Prefeitura de Campus 

UFSJ 
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ANEXO I – DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

COTAÇÃO DE PREÇOS  
(sem compromisso de contratação) 

 
Solicitamos fornecer orçamento para a prestação de serviço continuado de 

transporte municipal, intermunicipal e interestadual, incluindo o fornecimento de veículos, 
motoristas devidamente habilitados, seguro total, combustíveis e manutenção, para atender 
a Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ, UASG154069, nos campi localizados 
na Sede, no município de São João del-Rei – MG. 

 

ITEM 
UNID. 

MEDIDA 

QUANTIDADE 
ESTIMADA 

(KM) 

ESPECIFICAÇÃO BÁSICA DO VEÍCULO A SER 
UTILIZADO 

VALOR 
UNITÁRIO¹ 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

1 
Km/ 

rodado 
 

100.000 

Veículo utilitário, modelo VAN, motor a diesel com 
potência mínima de 2.2, com capacidade mínima 
de 15 passageiros, porta lateral corrediça, máximo 
de 5 anos de uso considerando a data de 
fabricação, 03 portas, ar condicionado, vidro 
elétrico, trava elétrica, Cinto de segurança para 
todos os passageiros, com motorista, combustível 
e seguro total por conta da Contratada. 

R$3,11 311.000,00 

2 Diária 50 

Veículo utilitário, modelo VAN, quilometragem 
livre, motor a diesel com potência mínima de 2.2, 
com capacidade mínima de 15 passageiros, porta 
lateral corrediça, máximo de 5 anos de uso 
considerando a data de fabricação, 03 portas, ar 
condicionado, vidro elétrico, trava elétrica, Cinto 
de segurança para todos os passageiros, com 
motorista, combustível e seguro total por conta da 
Contratada. 

R$1.116,66 55.833,00 

 
Prazo de vigência será de 12 (doze) meses. 
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ANEXO II – DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Nº:  
 

 
 
 
 

AUTORIZAÇÃO PARA 
CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS 

TRANSPORTE COLETIVO Data: ____/____/201 
 

SOLICITANTE: (    ) UFSJ      (    ) NEAD 

 

CENTO DE CUSTO:  RT:  

EMPRESA CONTRATADA: 

Destino:  Período:  

FINALIDADE:  
 
 
 

Veículo:  Placa:  Motorista (legível):  

SAÍDA CHEGADA 

Dia: 
___/___/___ 

 

   Horário: Hodômetro: 
 
 

Dia: 
___/___/___ 

 

 Horário: 
         
 

Hodômetro: 
 

  Atenção: O registro do hodômetro de 
início da viagem deverá ser preenchido pelo 
Passageiro Responsável em conjunto com o 
Motorista. 

Responsável:  

Assinatura: 

CPF:  

(o cômputo da quilometragem só será válido com a 
assinatura e a identificação do professor ou responsável) 

 Atenção: O registro do hodômetro ao fim 
da viagem deverá ser preenchido pelo 
Passageiro Responsável em conjunto com o 
Motorista. 

Responsável:  

Assinatura: 

CPF:  

(o cômputo da quilometragem só será válido com a 
assinatura e a identificação do professor ou responsável) 

KM Rodados:           KM X R$    =  Valor Total da Viagem R$  

OCORRÊNCIAS (caso necessário usar o verso):  

                                                                             Assinatura do Motorista: 

AUTORIZADO POR: (legível) Assinatura: 
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ANEXO II 

 
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. XXX 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 038/2015 
PROCESSO Nº. 23122012765/2015-04 

 
 
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.038/2015, publicada no Diário Oficial da União de ...../...../200....., processo administrativo 
nº.23122012765/2015-04, 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 transporte municipal, intermunicipal 
e interestadual, incluindo o fornecimento de veículos vans, motoristas devidamente 
habilitados, seguro total, combustíveis e manutenção, para atendimento aos Campi localizados 
na Sede da UFSJ, no município de São João del-Rei/MG, especificados nos itens 1 e 2 do 
Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº.038/2015, 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 
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será 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 
 
 

MODELO DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DO NEPOTISMO 
 
 
   (Empresa_________________________________,CNPJ..nº_________________________ 

sediada à (endereço completo), _________________________________________________________ 

declara para os devidos fins que:  

 

a) tem conhecimento do Decreto n.º 7.203 de 4 de Junho de 2010 que dispõe sobre a vedação do 

nepotismo no âmbito da administração pública federal; 

 

b) em cumprimento ao Decreto 7.203 de 04 de junho de 2010, não contrata e não contratará, 

durante toda a vigência do contrato, familiar de agente público que exerça cargo em comissão 

ou função de confiança e que preste serviço nesta entidade; 

 

c) considera “familiar” o cônjuge, o companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por 

consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau.   

 

.................................................................................... 

(local e data) 

.................................................................................... 

(Assinatura do representante legal) 

 
Assinatura autorizada, devidamente identificada 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES 
 

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

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

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

MINUTA DE CONTRATO 
                                                                                                                                                                                                    

CONTRATO Nº. ___/2015, QUE ENTRE SI, 
CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SÃO JOÃO DEL REI - UFSJ E A RAZÃO SOCIAL 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E 
INTERESTADUAL PARA ATENDIMENTO AOS 
CAMPI LOCALIZADOS NA SEDE 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 ___________________, nº__ , Bairro, São João del-Rei, MG, 
CEP: _______________, Tel.: (032) _____________, inscrita no CNPJ sob o nº. 
________________, neste ato representado pelo Sr. 
_________________________,  Cargo, casado, brasileiro, portador da Carteira de 
Identidade ___________ SSP/__ e CPF _____________, tendo em vista o que 
consta no Processo nº 23122012765/2015-04, Autorização-Reitoria fl.nº 029 e em 
observância às disposições da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº. 123, 
de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n. º 6.204, de 05 de setembro de 2007, do 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto no 3.555, de 08 de agosto de 
2000, do 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, do Decreto nº  2.271, de 7 de 
julho de 1997 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e 
suas alterações, e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no 
Edital e seus Anexos, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do Pregão 
Eletrônico nº 038/2015, do tipo menor preço, 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 
especializada na prestação de serviços de transporte municipal, intermunicipal e 
interestadual, em veículo utilitário modelo van, incluindo o fornecimento de veículos, 
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motoristas devidamente habilitados, seguro total, combustíveis e manutenção, para 
atendimento aos Campi localizados na Sede da UFSJ, no município de São João 
del-Rei/MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 

     1.2 - Este Contrato vincula-se ao processo identificado no preâmbulo, 
independentemente de transcrição. Descrições detalhadas dos materiais e serviços 
estão contidas nos Edital e Anexo I, Termo de Referência.  
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

 
2.1 - O prazo de vigência do Contrato é de 12 meses corridos, contados a 

partir da data da assinatura do Contrato até a finalização do serviço e atesto da 
CONTRATANTE, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o 
limite de 60 (Sessenta) meses, fundamentada no artigo 57, inciso II, da Lei nº 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 

3.1 - O valor total da contratação é de R$___________ 
(_______________________________), e serão pagos à CONTRATADA de acordo 
com a evolução dos serviços efetivamente executados e aprovados pela 
fiscalização; 

3.1.1 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 
indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa 
de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto da contratação. 
 
CLÁUSULA QUARTA – 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:1112.000000; Elemento de Despesa: 3.3.90.33, 
tendo sido emitida Nota de Empenho nº 2015NE______.  
 
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 – DO REAJUSTE DE PREÇO 
           
            6.1 - Na hipótese de prorrogação, a cada 12 (doze) meses, o reajuste 
contratual se dará pelo IGPM-FGV ou seu substituto legal, em caso de extinção e, na 
falta deste, pelo INPC (IBGE) ou outro índice substitutivo; 

6.2 - O valor mensal contratado continuará sendo reajustado anualmente, 
sempre que houver prorrogação contratual, nas mesmas condições especificadas no 
subitem anterior.   
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
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              7.1 – A CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do 
Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
do valor do total do Contrato, que será liberada de acordo com as condições 
previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde 
que cumpridas as obrigações contratuais.  

7.1.1 - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total 
do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).  

7.1.2 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE 
a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de 
suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 
1993.   

7.2 - Caberá à CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de 
garantia: 

a. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
b. Seguro-garantia; ou 
c. Fiança bancária. 

  7.2.1 - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e 
de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, devidamente registrados em cartório de 
registro de títulos e documentos e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério da Fazenda. 

  7.2.2 - Em caso da garantia ser prestada através de seguro-garantia, deverá ser 
realizado mediante a entrega da apólice, inclusive digital, emitida por empresa em 
funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a UFSJ a única beneficiária da carta 
de fiança. 

  7.2.3 - Em caso de Fiança Bancária, deverá ser realizada mediante entrega de carta 
de fiança fornecida por estabelecimento bancário, devidamente registrada em cartório de 
registro de títulos e documentos, conforme determinado pela Lei nº 6.015/73, art. 129 e 
deverá vir acompanhada de: cópia do estatuto social do banco, cópia autenticada da ata da 
assembléia que elegeu a última diretoria do banco, cópia autenticada do instrumento de 
procuração, em se tratando de procurador do banco e reconhecimento de firmas das 
assinaturas constantes da carta de fiança. 

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

  7.4 - A garantia prestada por fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ser renovada 
anualmente, no mesmo percentual estipulado no subitem 7.1, devidamente atualizada. 

  7.5 - É vedada qualquer cláusula de exceção, principalmente em relação à garantia 
das verbas trabalhista e previdenciárias, nas garantias apresentadas na forma de fiança 
bancária ou seguro-garantia. 

  7.6 - A perda da garantia em favor da UFSJ, em decorrência de rescisão unilateral da 
CONTRATADA, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento 
judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato. 
           7.7 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, 
deverá abranger um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência 
contratual.  

  7.8 - A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o 
pagamento de:  

  7.9.1 - Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

  7.9.2 - Prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de 
culpa ou dolo durante a execução do contrato;  
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  7.9.3 - As multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à 
CONTRATADA;  

  7.9.4 - Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, 
não honradas pela Contratada. 

  7.10 - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos 
os eventos indicados no item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN 
SLTI/MPOG 02/2008.  

  7.11 – A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da 
CONTRATANTE, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção 
monetária.  
           7.12 - No caso de alteração do valor do Contrato ou prorrogação de sua 
vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os 
mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.  

7.13 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento 
de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no 
prazo máximo de 05 (Cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

7.14  - A CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou 
mais das seguintes hipóteses:  

7.14.1 -Caso fortuito ou força maior;  
7.14.2 -Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das 

obrigações contratuais;  
7.14.3 -Descumprimento das obrigações pela contratada decorrentes de atos 

ou fatos praticados pela Administração;  
7.14.4 - Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 
7.15 - Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de 

responsabilidade que não as previstas no item 7.14.  
7.16 - Após a execução do Contrato, será verificado o pagamento das verbas 

rescisórias decorrentes da contratação, ou a realocação dos empregados da 
CONTRATADA em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a 
interrupção dos respectivos contratos de trabalho.  

7.16.1 -Caso a CONTRATADA não logre efetuar uma das comprovações 
acima indicadas até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência 
contratual, a Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada e dos valores 
das faturas correspondentes a 1 (um) mês de serviços para realizar o pagamento 
direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução contratual, 
conforme arts. 19-A e 35 da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2008, 
conforme obrigação assumida pela CONTRATADA.  

7.17 - Será considerada extinta a garantia: 
7.17.1 - Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 

levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 
acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, 
de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

7.17.2  - No prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, 
caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será 
ampliado, nos termos da comunicação.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E 
FISCALIZAÇÃO 
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             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 I do Edital. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
           
            9.1 - As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA estão 
estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
           
           10.1 - As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas 
nos Edital e Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 
 
            11.1 - 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 I do Edital. 
            11.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, 
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
            11.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso 
de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
            11.4 - 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 SEGUNDA – DAS VEDAÇÕES  
 
           12.1 - 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 TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 

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

13.2 - 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; 

13.3 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes 
não poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato. 
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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 02 (Duas) vias de iguais teor e forma, as quais para maior autenticidade, são 
também firmadas por duas testemunhas. 

 
São João del - Rei,          de                        de   2015. 

 
 
 
 
 
 
 
CONTRATANTE: 

Profª Valéria Heloísa Kemp 
Reitora da UFSJ 

 
 
 
 
 
 
 
CONTRATADO: 

Nome  
Cargo 

 
 
 
 

TESTEMUNHAS:  
                           Nome:                                                         Nome: 
                             CPF:                                                            CPF: 

 


