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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - MG 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2015 
PROCESSO Nº. 23122104958/2014-00 

    
 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Critério de Julgamento: "Menor Preço"  
Data: 06 de março de 2015 
Horário: 14:00 horas 
Local: Setor de Compras e Licitações do Campus de Sete Lagoas da UFSJ, 
localizado na Rodovia MG 424 – Km 47 – CEP. 35.701-970 em Sete Lagoas - MG. 
 

A Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ, por intermédio do 
Pregoeiro, designado pela Portaria 694, de 29 de agosto de 2014, torna público para 
conhecimento dos interessados que na data,  horário e local acima indicados fará realizar 
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, conforme 
descrito neste Edital. 

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

                               O presente certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei no 
10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, 
pelo Decreto no 3.555, de 08 de agosto de 2000, pelo Decreto n.º 3.697, de 21 de 
dezembro de 2000, Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações 
pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus Anexos.  
 

1 - DO OBJETO 
 
1.1 – O presente Pregão tem por objeto a contratação de pessoa física para a realização 
de avaliação técnica inicial e final dos procedimentos orçados e realizados pelas empresas 
credenciadas no Programa de Assistência à Saúde Bucal aos Alunos de Graduação do 
Campus Sete Lagoas da UFSJ, na cidade de Sete Lagoas – MG, conforme especificações e 
condições gerais do fornecimento contidas neste Edital. 
 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 

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

 
2.1.1 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 

apresentação das propostas. 
 

 
2.2 Não será permitida à participação de dentistas (pessoa física) que estejam 

credenciados no Programa de Saúde Bucal da Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis da UFSJ. 
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3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

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

 
3.2 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 

instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas 
e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em 
nome do proponente.  

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

         
4 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS 
 

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

 
a)  Envelope A: Proposta de Preços  
 
b) Envelope B: Documentos de Habilitação, composto pelos Documentos de 

Habilitação exigidos no item 7 deste Edital. 
 
4.1.1 Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres:  
 
ENVELOPE A –  PROPOSTA DE PREÇOS  
UNIVERSIDADE FEDERAL  DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ 
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL No 011/2015 
PROPOSTA DE PREÇOS  
NOME  DO PROPONENTE 
CPF 
 
ENVELOPE B –  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ 
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL No 011/2015  
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
NOME DO PROPONENTE 
CPF 
 

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

 
4.3  Indicar nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax e 

endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, dados 
bancários (de preferência, se cliente for, junto ao Banco do Brasil), bem como: 
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nome, estado civil, profissão, CPF, Carteira de Identidade, domicílio e cargo na 
empresa do seu representante legal, para fins de assinatura do contrato 
conforme previsto no subitem 13.5. 

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

apresentação. 
 
4.5   A  Proposta de Preços, deverá: 

 
4.5.1 Ser apresentada com cotação de preços para os serviços definidos no 

objeto deste Edital, em moeda corrente nacional R$ (Real), com apenas 
02 (duas) casa decimais, expressos em algarismos e por extenso, 
básicos para a data de apresentação da proposta; 

 
4.5.2 Declarar expressamente que os preços contidos na proposta incluem 

todos os custos e despesas, sem se limitar a custos diretos e indiretos, 
tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos 
sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto deste Edital; 

 
4.5.3 Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer 

outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.                                                                                                                                                                                                               
 

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

 
4.7 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 

presente Edital, seja omissa ou apresente irregularidades, ou defeitos capazes 
de dificultar o julgamento. 

 
4.8 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do 

licitante, das condições estabelecidas neste Edital. 
 

4.9 Se todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar às 
licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de outras 
propostas, escoimada(s) da(s) causa(s) da desclassificação. 

 
5 – DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 

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

 
5.2 No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão 

comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas 
e lances verbais, para a prática dos demais atos do certame, conforme item 3 
deste Edital. 

   
5.3 Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 

proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.  
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5.4 Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo 

feita a sua conferência e posterior rubrica. 
 
6 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
 

6.1 A presente licitação será julgada pelo critério de "Menor Preço". 
 
6.2 Será proclamado pelo Pregoeiro, o proponente que apresentar a proposta de 

menor preço para a prestação global dos serviços, definido no objeto deste 
Edital.  

 
6.3 Aos proponentes classificados, será dada oportunidade para nova disputa, por 

meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes. 
 
6.3 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades constantes no item 10 deste Edital. 
 
6.4 Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, 

exclusivamente pelo critério de menor preço.                                                                                
 
6.5 O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados 

pela primeira classificada, conforme definido neste Edital, decidindo 
motivadamente a respeito.  

 
6.6 Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições 

habilitatórias pelo licitante que a tiver formulado, com base nos dados cadastrais, 
assegurado o direito de atualizar seus dados no ato, ou, conforme 
documentação apresentada na própria sessão, quando for o caso. 

 
6.7 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o 

proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo 
Pregoeiro. 

 
6.8 Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências 

editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as 
exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele 
adjudicado o serviço definido no objeto deste Edital.           

 
6.9 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada 
pelo Pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar a 
assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito. 

 
6.10 Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos 

estabelecidos neste Edital, a Proposta será desclassificada. 
 
6.11 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa 

e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. 
 
6.12 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste 

Edital. 
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7. DA HABILITAÇÃO  
 
7.1 Será habilitada a licitante, pessoa física, que apresentar a certidão junto à 

Receita Federal. Esta documentação deverá ser apresentada dentro do envelope de 
HABILITAÇÃO.  

 
7.2 Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual, 

devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme indicado no item 
4.1 deste Edital. 

 
7.3 Os profissionais, pessoas físicas deverão apresentar o seguinte documento 

obrigatório para habilitação técnica: 
 

a) Comprovação de registro no Conselho Regional de Odontologia (número 
do CRO) anterior à data de abertura do envelope de habilitação, não sendo 
aceito protocolos provisórios; 
b) Comprovante da última quitação com as obrigações junto ao CRO; 
c) Diploma ou certificado equivalente do Curso de Graduação em 
Odontologia; 

 
  7.4. Disposições Gerais da Habilitação 

 
7.4.1 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 

envelope fechado, em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
meio de cartório ou servidor, competentes, ou publicação em órgão da imprensa 
oficial ou por cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para 
conferência pelo Pregoeiro. 

 
7.4.2 Juntamente com os demais documentos de Habilitação, o proponente deve 

declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato superveniente que 
possa impedir a sua habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual 
caso venha a ser contratado pela UFSJ e que não utiliza mão-de-obra direta ou 
indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos 
noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, 
mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (conforme inciso V do art. 
27 da Lei nº 8.666/93), conforme modelo anexo. 

 
7.4.3 Declaração de elaboração independente de proposta, conforme anexo. 

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

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

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

 
7.4.7 Os pagamentos somente serão efetuados, no caso do licitante manter durante a 

vigência do contrato todas as condições de habilitação válidas.  
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8.   DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 

8.1  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão. 

 
8.1.1 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro 

(24) horas.  
8.1.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame. 
 
9.  DOS RECURSOS 
 

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

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

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

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

9.5 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na 
Comissão de Licitação da UFSJ, à Praça Frei Orlando, 170, sala S4.60, Campus 
Santo Antônio, Centro, São João del-Rei - MG. 

 
10.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1 Com fundamento no artigo 28 do Decreto nº 5.450/2005, 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 recursar a assinar o termo do contrato, dentro do prazo estabelecido no subitem 
10.3.2 deste edital; 
10.1.2 – Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
10.1.3 – Apresentar documentação falsa; 
10.1.4 – Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 
10.1.5 – Não mantiver a proposta; 
10.1.6 – Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
10.1.7 – Comportar-se de modo inidôneo; 
10.1.8 – Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
 
10.2 – A pena de advertência poderá ser aplicada  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. 
 
10.3 – Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, a UFSJ poderá, 
garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas, sem prejuízo de 
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outras sanções previstas neste edital, no contrato, e demais legislações aplicáveis à 
espécie; 
 
10.3.1 – 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; 
 
10.3.2 – 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, no 
prazo de 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho; 
 
10.3.3 – Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de descumprimento de 
qualquer outra obrigação pactuada; 
 
10.4 – A sanção prevista no item 10.1 e 10.2 poderá ser aplicada à CONTRATADA 
juntamente com a de multa. 
 
10.5 – 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. 
 
10.6 – 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. 
 
10.7 – O percentual de multa previsto no item 10.3.1 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 incidirá a partir da data em que ocorrer o fato, até o 
dia do efetivo pagamento da multa. 
 
10.7.1 – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda 
desta, responderá o CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada/compensada 
dos pagamentos eventualmente devidos pela administração. Efetuados esses 
descontos/compensações, caso ainda haja saldo devedor, ou inexistentes 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 5 (cinco) dias úteis contados da 
notificação, por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU. 
 
10.7.2 – Na hipótese de não pagamento ou recolhimento referido no subitem imediatamente 
acima, os valores serão objeto de inscrição em dívida ativa e sua conseqüente cobrança 
pelos meios legais. 
 
10.7.3 – 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 conseqüências legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos 
eventualmente causados à CONTRATANTE. 
 
11.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

11.1 As despesas decorrentes do objeto deste edital correrão no exercício de 2015, à 
Fonte de Recursos: 0100.000000, Ptres: 087891 e Elemento de Despesa: 3.3.90.36 e 
3.3.91.47.            
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12. DO CONTRATO 
 
12.1 Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

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

solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração. 
 
12.1.2 Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta “on line” ao SICAF. 
 
12.1.3 É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e 

condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com 
o ato convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista 
neste Edital. 

 
12.2 As obrigações e responsabilidades da Contratada estão previstas no ANEXO I deste 

edital. 
12.3 O Contrato terá a vigência de 12 meses, iniciando logo após assinatura, podendo ser 

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

 
13. DO PAGAMENTO 
 

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

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

 
14.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
14.1 O presente Edital, bem como a proposta do licitante vencedor farão parte 

integrante do Contrato, independentemente de transcrição. 
 
14.2 É facultado a UFSJ, quando o convocado não assinar, aceitar ou retirar o 

instrumento contratual, no prazo e condições estabelecidos, convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 
quanto aos preços, ou revogar a licitação.  

 
14.3   É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública.  

 
14.4  Fica assegurado a UFSJ o direito de, no interesse da Administração,  anular ou 

revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando 
ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 
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14.5 Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado por 
escrito, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, retirar, assinar e devolver o 
instrumento contratual, adaptado à proposta vencedora.  

 
14.6 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato no 

Diário Oficial, conforme dispõe a legislação vigente. 
 
14.7 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a UFSJ não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 

 
14.8 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 

e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
14.9 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
14.10 O proponente que vier a ser contratado, ficará obrigado a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 

 
14.11 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 e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação 
do Pregoeiro em contrário. 

 
14.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, 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 UFSJ. 

 
14.13 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua               
qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 
sessão pública de pregão. 

 
14.14 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato.   

 
14.15 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 

interpretação do presente Edital, deverá ser encaminhado, por escrito, ao 
Pregoeiro, na Comissão de Licitação da UFSJ, à Praça Frei Orlando, 170, 
sala S.4.60 - Centro, CEP 36307-352, São João del-Rei, Minas Gerais, 
telefone: (32) 3379-2307 e dúvidas alusivas ao Projeto Básico deverão ser 
encaminhadas à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis ao Setor de Assuntos 
Estudantis, telefone (32) 3379-2511. 

 
14.16 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à 

contratação.  
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          14.17     Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Minas, em São 
João del-Rei (art. 109 CF), eleito para dirimir qualquer controvérsia não resolvida entre 
as partes. 

 

São João del-Rei - MG, 14 de janeiro de 2015. 

 
 
 

Matheus Pereira Modesto 
PREGOEIRO 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 
DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA E AÇÕES AFIRMATIVAS 

SETOR DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE BUCAL 

PERÍCIA ODONTOLÓGICA – 2015 
 
   

1 – Justificativa 
 
 Com vistas ao desenvolvimento do Plano Nacional de Assistência Estudantil 
(PNAES) a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), tem investido em ações que 
favoreçam o acesso e a permanência do estudante de baixa condição socioeconômica nos 
cursos de graduação presencial. A implementação da Política de Cotas e Ações Afirmativas 
pelas universidades é outro fator a ser considerado, pois ao apresentar novas oportunidades 
de acesso a estudantes em situação de vulnerabilidade social, gera, igualmente, uma 
crescente demanda por suporte em saúde física, bucal e mental.  
 A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis implantou o Programa de Assistência à Saúde 
Bucal, desenvolvido pela Divisão de Assistência e Ações Afirmativas (DIAAF), responsável 
pela implementação da Política de Assistência Estudantil na Universidade.  
  Sendo assim, a PROAE propõe a continuidade do Programa de Assistência à Saúde 
Bucal dos discentes matriculados nos cursos de graduação presencial, nos campi da UFSJ 
por meio da contratação de dentista perito na modalidade pregão presencial que auxiliará a 
PROAE no controle dos serviços odontológicos oferecidos aos discentes. 
  
2 – Objetivo 
 
Em razão do já implantado Programa de Assistência à Saúde Bucal, faz-se necessária a 
contratação de profissional para a realização de perícia odontológica (inicial e final) para 
atestar a realização dos procedimentos conforme plano de tratamento dos dentistas 
credenciados pelo programa no município de Sete Lagoas. 
 
3 – Objeto da Contratação 
 

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

 

Item  Descrição Quantidade 

1 
Perícia odontológica inicial/final no município de Sete 
Lagoas 40 
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4 – Descrição detalhada dos serviços com suas metodologias 
 
 4.1 - A avaliação técnica será realizada em dois momentos: 1º) Para verificar o 
conteúdo do plano de procedimentos constante na Guia de Encaminhamento – perícia 
inicial; 2º) Para atestar a realização dos procedimentos odontológicos constantes na mesma 
Guia – perícia final.    
 4.2 - Será fornecida uma Guia de Encaminhamento pela Divisão de Assistência e 
Ações Afirmativas (DIAAF) ao aluno solicitante. Após o levantamento da necessidade de 
tratamento pelo dentista credenciado, o aluno agendará sua perícia para avaliação inicial. 
Em seguida, com a devida autenticação do plano de tratamento pelo perito, esta Divisão 
procederá à autorização do plano de tratamento para que o credenciado inicie os 
procedimentos autorizados pelo perito. 

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

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

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

4.6 - A Contratada deverá apresentar em sua proposta um “Termo de Compromisso” 
onde consta que a mesma acatará os pré-requisitos para contratação de serviços de perícia 
odontológica, conforme estabelecido neste projeto básico.  
 4.7 - A contratada não poderá cobrar do aluno qualquer valor ou taxa pelo serviço 
prestado.  
 4.8 - A contratada deverá comprovar a existência de estabelecimento, em condições 
de ofertar os serviços, na cidade do campus onde irá atuar e regularidade jurídica e fiscal. 

4.9 - Fica a Contratada obrigada a prestar o serviço sem qualquer critério 
discriminatório em relação aos alunos atendidos pelo Programa, o que significa dizer que o 
atendimento prestado aos estudantes deve manter as mesmas condições daquele prestado 
à comunidade do Município. 
 4.10 - Com a conclusão do tratamento fica a contratada obrigada a encaminhar 
relatório de intercorrências, caso julgue necessário, para o acompanhamento da situação do 
aluno assistido, documento a ser elaborado pelo profissional responsável pelo atendimento 
prestado, que será incorporado ao prontuário de saúde do estudante.    
 4.11 – Fica a Contratada obrigada a encaminhar relatório final, a ser enviado até o 5º 
dia útil do mês em que finda o contrato, contendo quadro discriminatório dos tratamentos 
iniciados, concluídos e em andamento, para subsidiar planejamento a ser realizado pela 
DIAAF/PROAE, bem como outros relatórios solicitados pela PROAE . 
 
5 – Relação entre o quantidade de serviço e o valor orçamentário estimado 

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

  
Quantitativo 
de perícias 

Preço  
por 

perícia Preço Total 
P. Inicial 20 30,00 600,00 Sete 

Lagoas P. Final 20 30,00 
600,00 
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6 – Avaliação dos serviços prestados 
 
 6.1 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base 
nos critérios previstos no Projeto Básico. 

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

 

7 – Custo estimado da contratação 
   

7.1 O custo aproximado para a contratação do (a) perito (a) do Programa de 
Assistência à Saúde Bucal dos alunos de graduação da UFSJ Campus de Sete Lagoas é de 
R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais). 

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

Descriçao (Q) 
Quantidade Unidade Fornecedor 01  Fornecedor 02  Fornecedor 03  

 
Menor Preço  
por Unidade 

 

Preço Total 

              Auditoria/perícia 
odontológica clínica- 

inicial 20 un.  R$                   
30,00  

 R$                      
30,00  

 R$                  
85,00  

 R$              
30,00   R$  600,00  

              Auditoria/perícia 
odontológica clínica- 

final 20 un.  R$                   
30,00  

 R$                   
30,00  

 R$                  
85,00  

 R$              
30,00   R$  600,00  

TOTAL DA PLANILHA   
 R$                   

60,00 
 R$                   

60,00  
 R$                  

170,00  
 R$              

60,00  

  
R$  

1.200,00 
 
 7.2 O valor máximo a ser pago pela perícia inicial e final é R$ 30,00 (trinta reais), 
deste valor serão deduzidos os tributos conforme legislação vigente. 
 
8 - Requisitos para a contratação: 

8.1. O Profissional interessado deverá apresentar os seguintes documentos em cópias 
autenticadas:  

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

9 - Obrigações da contratada 

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

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

 
11. Reajuste dos preços dos procedimentos 

Tendo em vista o art. 2°, caput da Lei n° 10.192 de 14 de fevereiro de 2001 que 
admite o reajuste por índice de preços gerais nos contratos com duração igual ou superior a 
um ano, e na lei 8.666 art. 55 que estabelece como cláusula necessária em contratos a 
periodicidade do reajuste de preços, fica estabelecido que tendo a administração interesse 
na renovação do contrato será utilizado o índice de correções de preços –IGP para efeito de 
cálculo do valor da consulta quando da renovação do contrato. 
 
12 – Da forma de pagamento 

 
O pagamento será feito mediante a apresentação de relatório de serviços e efetivada 

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

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

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

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

 
13 – Da fiscalização do contrato 
 

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

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

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

 
 

  São João del-Rei, 06 de outubro de 2014 
 
 
 
 

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

 
____________________, _____ de ___________________ de 2015. 
 
À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº.011/2015 
AT. Comissão Permanente de Licitação da UFSJ 
 

PREZADOS SENHORES, 
 

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

 

PROJETO 
VALOR UNITÁRIO 

CONFORME 
ESTIMATIVA 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 
PARA 40 
perícias 

 
Avaliação Técnica: 

Perícia Inicial  
R$.............. 

 
 
 

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

 
Avaliação Técnica: 

Perícia Final 
R$............... 

 
 
 
 

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

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

 
Atenciosamente, 

 

Assinatura do responsável 
Endereço Completo/CPF 

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

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

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

 
Pelo presente instrumento, de um lado como CONTRATANTE a Universidade 

Federal de São João del-Rei - UFSJ, transformada pela Lei nº. 10.425, de 19 de abril de 
2002, publicada no DOU de 22 de abril de. 2002 sediada em São João del-Rei/MG, à Praça 
Frei Orlando, nº. 170, CNPJ nº. 21.186.804/0001-05, neste ato representada pela sua 
Reitora a Professora Valéria Heloisa Kemp, brasileira, casada, professora universitária, 
portadora da Carteira de Identidade, MG - 161.688, expedida pela SSP/MG e C.P.F. nº. 
201.190.706-34, no uso de suas atribuições, na forma do que dispõem os artigos 24 e 26 e 
seus incisos do Estatuto aprovado pela Portaria MEC no 2.684, de 25 de setembro de 2003 - 
DOU de 26 de setembro de 2003, combinado com o Decreto de 04 de junho de 2012, DOU 
de 05 de junho de 2012, e de outro lado como CONTRATADO o 
___________________________, sediado à _________________, ___, Bairro, Cidade, 
CEP: ______________, Tel.: (3_)_______________, inscrita no CNPJ sob o nº. 
________________, neste ato representada pelo Sr. ___________________________, 
Cargo, brasileiro, est. civil, Carteira de Identidade n º ________________SSP-__, e CPF nº 
____________, tendo em vista o que consta no Processo nº 23122104958/2014-00, 
Autorização-Reitoria fl.___, e em observância às disposições contidas na Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, atualizada, Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, na 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, nos Decretos n° 5.450, de 31 de maio de 2005, 
Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, no Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e na 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e suas alterações   e demais 
legislações pertinentes, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do Pregão 
Presencial nº 002/2015, do tipo menor preço, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas: 
 
 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

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

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

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

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

    
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

 
3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços prestados o valor 

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

 
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 
  4.1 - As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária, prevista no orçamento da União, para o exercício de 201_ na classificação: 
Unidade 154069, Gestão 15276, Fonte de Recursos: 0100.000000, Programa de Trabalho: 
087891; Elemento de Despesa: 3.3.90.36 e 3.3.91.47, tendo sido emitida Nota de Empenho 
nº. 2015NE_____.  

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

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  
 

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

 
CLÁUSULA SEXTA – DOS REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 
 
           6.1 - O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, 
os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles 
previstos no Termo de Referência, Anexo do Edital. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
           
           7.1 - As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA estão estabelecidas no 
Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
           8.1 - As sanções relacionadas à execução do Contrato são aquelas previstas no 
Termo de Referência, Anexo do Edital. 
 



 

 
 20 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

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

  9.5 - O presente Contrato poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer das partes, 
bastando para isso que a interessada dê ciência à outra de sua intenção, com antecedência 
mínima de 60 (Sessenta) dias corridos, arcando com as consequências contratuais e as 
previstas em lei ou regulamento, aquele que dê causa. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS VEDAÇÕES CONTRATUAIS  
 
          10.1 - É vedado à CONTRATADA: 
                a - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 
financeira; 
                b - Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por 
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
           11.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993 e serão incorporadas ao presente Contrato, mediante Termos Aditivos ou 
apostilamentos, quaisquer modificações que a qualquer título se tornarem necessárias 
durante sua vigência. 
           11.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 
            
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO 

 
   12.1 - A publicação desse contrato será efetivada, por extrato, no Diário Oficial da 

União, de acordo com o que dispõe a Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, correndo as despesas a 
expensas da CONTRATANTE. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
 

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

E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 02 
(Duas) vias de iguais teor e forma, as quais para maior autenticidade, são também firmadas 
por duas testemunhas.  

 
 

São João del-Rei,            de                                  de 2015. 
 

 
 
 
CONTRATANTE:  

Profª Valéria Heloisa Kemp  
Reitora 

 
 
 
CONTRATADA:                                                            Nome 

                     Cargo 
 
 
TESTEMUNHAS: 
                                 Nome:                                                                       Nome: 
                                 CPF:                                                                         CPF: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 22 

ANEXO IV 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 
 

 
 

 
 
(Nome da empresa)......................................, CNPJ nº ................................................., 

declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua 

habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 
 
 
 

Cidade – UF,       de                    de  2015. 
 
 
 

 
________________________________________________ 

(nome e número da identidade do declarante) 
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO TRABALHO MENOR 
 

 
 
(Nome da empresa) ________________________________________________., inscrita 

no CNPJ nº ____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)________________________________________ portador da carteira de identidade 

nº____________________________ e do CPF nº ___________________________ 

sediada (endereço completo) ______________________________________________, 

DECLARA, para fins do disposto  no inciso V doa rt. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 

4.358, de 05 de setembro de 2002, que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de 

menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou 

insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de 

menores de 16 (dezesseis) anos. 

 
(   )Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (catorze), anos na condição de aprendiz. (...) 
 
 
 

Cidade - UF,      de                       de 2015. 
 
 

 
________________________________________________ 

(nome e número da identidade do declarante) 
Obs: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA  
Pregão nº  011/2015 

 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), 
para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do 
edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de 
maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 
 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da 
licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial 
ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou 
não da referida licitação; 
 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 
 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e  
 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 
 
 
 
 

_________________, em ___ de _____________ de 2014. 
 
 
 

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

MODELO DE DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS 

BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº123/2006 
 

 
         ___________________________________________________ (nome do licitante), 
com sede 
 
_______________________________________________________________(endereço 
completo), 
 
inscrita no CNPJ sob o nº. ______________________, DECLARA, para os fins do disposto 
na Lei 
 
Complementar nº. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, 
que esta 
 
Empresa, na presente data, enquadra-se como: 
 
 
(  )  MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006; 
 
 
(  )  EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar 
nº 123, 
 
de 14/12/2006. 
 
 
                 Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do 
parágrafo 4º do  
 
artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
 

 
________________________________________________ 

Local e data. 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do Responsável 

 
 

 
 

 
 


