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MINUTA PREGÃO ELETRÔNICO No 0016/2014 

PROCESSO Nº 7373/2014 

 

 

Abertura: 28 de julho de 2014 às 08:30 horas. 

Modalidade: Pregão Eletrônico. 

Tipo: Menor Preço Unitário. 

Dotação orçamentária:  

Fonte: Acordo de Cooperação Técnica, Cientifica e Financeira nº 
016/2013 - Vale CRBS 

Elemento de Despesa: Material Permanente 

 

OBSERVAÇÃO: Caso seja decreto feriado nacional, estadual ou municipal no 
dia previsto para a abertura da proposta, o ato fica automaticamente transferido 
para o primeiro dia útil seguinte no mesmo horário. 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

 

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL - 
FUNDECC, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com Estatuto 
registrado no Cartório de registro de Títulos e Documentos e de Pessoas 
Jurídicas de Lavras – MG, sob registro n° 1465, inscrita no CNPJ. nº 
07.905.127/0001-07, com Inscrição Estadual Isenta, por meio de sua Comissão 
de Licitação, instituída pela  Portaria nº 003, de 14/03/2014, torna público que 
se encontra aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO TIPO 
MENOR PREÇO UNITÁRIO, para a compra de veículo automotor. O presente 
processo licitatório realizar-se-á de acordo com o disposto na Lei n.º 10.520/02, 
Decreto nº 5.450/05que regulamenta a modalidade do Pregão Eletrônico, 
Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006 e subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666 
de 21 de junho de 1993 e demais alterações. 

 

I DO OBJETO 

1.1. Este Pregão tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de 
veículo automotor, objetivando atender as necessidades do Projeto Acordo de 
Cooperação Técnica, Cientifica e Financeira nº 016/2013 - Vale CRBS. 
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1.2. O veículo deverá possuir as especificações contidas no ANEXO I deste 
instrumento. 

1.3. O Preço de referência da Contratação para a aquisição é de R$55.755,00 
(cinqüenta e cinco mil, setecentos e cinqüenta e cinco reais). 

 

II DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas 
às exigências, inclusive quanto à documentação constante neste Edital e seus 
Anexos e que estejam obrigatoriamente cadastrados no SICAF. 

2.1.1.  Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de suas propostas. 

2.2. Não será admitida nesta Licitação a participação de empresas: 

2.2.1. em recuperação judicial ou extrajudicial ou em processo de falência, sob 
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

2.2.2. que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública suspenso, ou que por esta, tenham sido declaradas inidôneas; 

2.2.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 

2.2.4. estrangeiras que não funcionem no País. 

2.3. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está 
em conformidade com as exigências deste Edital (art. 21, § 2º, do Decreto nº 
5.450, de 2005). 

 

III DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e 
de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (art. 3º, § 
1º, do Decreto nº 5.450, de 2005), no site www.comprasnet.gov.br. 

3.2. O credenciamento do licitante, dependerá de registro cadastral 
atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, 
que também será requisito obrigatório para fins de habilitação. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na 
responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e na 
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 
ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450, de 2005). 

http://www.comprasnet.gov.br/
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3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à FUNDAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL, promotora da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros (art.3º, § 5º, do Decreto nº 5.450, de 2005). 

 

IV DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

4.1. A participação no presente Pregão dar-se-á por meio de digitação da 
senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com 
valor total. A proposta poderá ser enviada a partir da data de divulgação do 
edital no endereço eletrônico, até a data e hora marcadas para a abertura da 
sessão pública, que será realizada NA DATA E HORÁRIO MARCADOS NO 
PREÂMBULO DESTE EDITAL, exclusivamente por meio do sistema eletrônico 
(art. 13, inciso II, do Decreto nº 5.450, de 2005, c/ c o art. 21 do mesmo 
diploma legal). 

 

4.2. A proposta de preços a ser inserida no sitio eletrônico de realização do 
Pregão deverá constar: 

a. prazo de entrega dos equipamentos e dos serviços, na localidade 
indicada neste edital e no futuro instrumento de contrato, não superior a 
30 (trinta) dias consecutivos, a contar do envio por parte da FUNDECC 
da Autorização de Fornecimento (A.F.); 

b. marca, modelo, especificação detalhada, quantidade, garantia, 
prospecto completo e se possível, com fotos; 

c. cotação dos preços unitários e totais, em moeda nacional, incluindo 
todas e quaisquer despesas, tais como frete, seguros, tributos diretos e 
indiretos incidentes sobre o fornecimento dos equipamentos; 

d. validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta)  dias, contados a 
partir da data de sessão pública do Pregão. 

 

4.3. A licitante deverá apresentar, anexados à Proposta de Preços, os 
seguintes documentos: 

a. especificações do objeto de forma clara, descrevendo detalhadamente 
as características técnicas do equipamento ofertado, incluindo 
especificações de marca, modelo, procedência e outros elementos que, 
de forma inequívoca identifiquem e contatem as especificações cotadas; 
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b. declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem 
todos os custos e despesas, necessários ao cumprimento integral do 
objeto deste Edital e seus Anexos. 

4.4. Outras informações relativas à presente licitação poderão ser registradas 
no campo “DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR”. Terão suas propostas 
desclassificadas, os fornecedores que preencherem de forma incorreta o 
referido campo (“Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”), com 
descrições vagas, incompletas tais como CONFORME EDITAL, 
TOTALMENTE DE ACORDO COM O EDITAL. Este campo é de 
preenchimento obrigatório e a descrição deverá ser completa para o 
correto julgamento do item licitado. 

4.5. É imprescindível para o licitante que preencha os requisitos estabelecidos 
no art. 3.º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, a fim de 
que possa usufruir do tratamento previsto nos artigos 42 a 49 da lei acima 
citada, que assinale afirmativamente a declaração constante na tela do 
Comprasnet, quando do oferecimento de sua proposta. 

4.6. O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico 
(comprasnet), o valor total do objeto, sendo este levado a efeito para a fase de 
lances e a descrição do objeto, já considerados e inclusos os tributos, fretes, 
tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto. 

 

V DA DIVULGAÇÃO DAS PROSPOSTAS DE PREÇOS 

5.1. A partir da HORA MARCADA NESTE EDITAL e em conformidade com o 
subitem 4.1 deste Edital, terá início a sessão pública do presente Pregão 
Eletrônico, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da 
etapa de lances, conforme o disposto neste Edital e em consonância com as 
preceituações constantes no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005. 

 

VI DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

6.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances 
para o item cotado, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o 
licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de 
registro e valor. 

6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos para o item, observado 
o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 

6.3. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último 
lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema. 
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6.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

6.5. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, 
em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado 
pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance. 

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

6.6.1. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no 
certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

6.6.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão do pregão será suspensa e terá reinicio somente após comunicação do 
Pregoeiro aos participantes. 

6.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de 
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, 
após o que transcorrerá período de tempo até 30 (trinta) minutos, 
aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.7.1. Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro 
se responsabilizará pelo aviso de encerramento aos licitantes. 

6.8. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante 
que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço 
melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação. 

6.9. O Pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, 
após a negociação e decisão pelo Pregoeiro, acerca da aceitação do lance de 
menor valor. 

6.10. IMPORTANTE: Ao formularem seus lances os fornecedores 
participantes deverão oferecer lances no valor global para o item, 
observando que, o valor total dividido pelo quantitativo requerido não 
pode resultar num valor unitário que extrapole o número de duas casas 
decimais após a vírgula (casa dos centavos). Caso isto ocorra, o 
Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo 
arredondamentos a menor, de forma que o valor unitário (com no máximo 
duas casas decimais após a vírgula – casa dos centavos), multiplicado 
pelo quantitativo resulte num valor, no máximo, igual ao valor do último 
lance ofertado. 

6.11. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da 
proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos 
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preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer 
título, devendo o veículo ser entregue a FUNDECC sem ônus adicional. 

 

 

 

VII DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

7.1. O julgamento das propostas será realizado em conformidade com o tipo 

de licitação mencionado no art. 45, inciso I, § 1º, da Lei no 8.666/93 (menor 
preço) unitário, dentro das especificações. 

7.2. O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços decidindo 
sobre aceitação dos preços obtidos. 

7.3. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 

7.4. Se a proposta ou o lance, de menor valor não for aceitável, ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o 
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua 
habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

7.4.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Pregoeiro poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

7.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, 
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.  

7.5.1.A  apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte do 
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  

7.5.2. A Proposta de Preços original deverá ser entregue até às 18h00min., do 
3º(terceiro) dia útil posterior à realização da etapa de lances, na Comissão 
Permanente de Licitação/FUNDECC, CAMPUS HISTÓRICO DA UFLA, S/N° - 
LAVRAS – MG – CEP 37.200-000. SETOR DE COMPRAS . 

 

VIII DA HABILITAÇÃO 

Os documentos de Habilitação consistem em:  

8.1.1 - um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, distintos, expedidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado comprovando que a licitante 
tenha fornecido ou esteja fornecendo a contento, veículo da mesma natureza e 
características com o objeto desta licitação.  
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8.1.4. - Certidão Negativa de Débito Trabalhista, perante a Justiça do Trabalho, 
de acordo com o disposto na Lei nº 12.440/2011.  

8.1.6 - a comprovação da habilitação jurídica e da regularidade fiscal, 
poderá ser feita por meio de consulta on line ao Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do Decreto nº 3.722/01 e 
da IN MARE nº 05/1995, assegurada à licitante cadastrada o direito de 
apresentar a documentação atualizada e regularizada via fax, com 
posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, de acordo 
com o prazo estabelecido no item 7.5.2. 

8.1.7- a documentação original deverá ser entregue, juntamente com a 
proposta de preços, conforme determinado no subitem 8.1.6.  

 

IX DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

9.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o presente Pregão.  

9.1.1. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, enviadas por fax e 
vencidos os respectivos prazos legais. 

9.1.2. Caberá ao Pregoeiro auxiliado pelo setor responsável pela elaboração 
do Termo de Referência decidir sobre a petição de impugnação no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas.  

9.1.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para a realização do certame.  

 

X DOS RECURSOS 

10.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao 
Pregoeiro por meio eletrônico, em campo próprio do sistema, explicitando 
sucintamente suas razões, imediatamente após a divulgação do vencedor. 

10.2. O licitante dispõe do prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação do 
recurso, que deverá ser aviado por intermédio de meio eletrônico, em campo 
específico do sistema.  

10.3. Os demais licitantes poderão apresentar contra-razões em até 3(três) 
dias úteis, contados a partir do término do prazo do recorrente. 

10.4. É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão no Setor 
de Compras da FUNDECC, com finalidade de subsidiar a preparação de 
recursos e de contra-razões. 

10.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à 
intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o 
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Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor (art. 
26, § 1º, do Decreto nº 5.450/05). 

10.6. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos 
interessados no Prédio da Administração da FUNDECC, no Setor de Compras, 
no Campus Histórico da UFLA, s/n° - Centro – Lavras – MG, telefones: (35) 
3829-1815. 

10.7. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

10.8. Os recursos deverão ser inseridos no sistema Comprasnet. 

10.9.Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos 
legais. 

 

XI DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
Pregoeiro sempre que não houver recurso. 

11.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao 
proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria 
autoridade competente. 

11.2.1. A autoridade competente poderá encaminhar o processo ao setor que 
solicitou a aquisição ou outra área especializada da FUNDECC, com vistas à 
verificação da aceitabilidade do serviço a ser prestado, antes da homologação 
do certame. 

 

XII DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1 . Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, e 
será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais (art. 28 do 
Decreto nº 5.450/05), o licitante que: 

a) ensejar retardamento da realização do certame; 

b) cometer fraude fiscal; 

c) deixar de apresentar documento exigido para participação no certame; 

d) apresentar documento ou declaração falsa; 

e) não mantiver a proposta de preços; 

f) comportar-se de modo inidôneo; 
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g) cometer fraude na entrega do material; e 

h) descumprir prazos. 

i) Não retirar a Nota de Empenho, quando convocada dentro do prazo de 
validade da proposta.  

 

12.2. Aplicar-se-á pena de advertência, que deverá ser feita por meio de ofício 
mediante contra-recibo do representante legal da contratada, estabelecendo 
prazo para cumprimento das obrigações descumpridas. 

12.3. Aplicar-se-á multa de 0,03% (três centésimos por cento), por dia de 
atraso, sobre o valor do contrato no descumprimento das obrigações 
assumidas até o 30º (trigésimo) dia. 

12.4. Aplicar-se-á multa de 0,5 % (cinco décimos por cento), por dia de atraso 
sobre o valor do contrato, no descumprimento das obrigações assumidas, após 
o 30º (trigésimo) dia, sem prejuízo das demais penalidades. 

12.5 Aplicar-se-á multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor do contrato, no 
descumprimento das obrigações assumidas. 

12.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

XIII DA RESCISÃO 

13.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, nos 
termos dos arts. 77, 78, I e 79, I, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das 
penalidades arroladas no item anterior. 

 

XIV DO PAGAMENTO 

14.1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação de Notas 
Fiscais/Faturas, emitidas em moeda corrente nacional, após recebido e 
atestado na Nota Fiscal, até o décimo dia útil.  

14.2. A regularidade fiscal da CONTRATADA será verificada junto ao SICAF, 
ao CADIN e CNDT, mediante consulta efetuada por meio eletrônico, ou por 
meio da apresentação de documentos hábeis.  

14.3. Encontrando-se a CONTRATADA inadimplente na data da consulta, 
poderá ser concedido, a critério do CONTRATANTE, um prazo de trinta dias 
(prorrogável a critério da Administração por uma única vez) para que a mesma 
regularize a sua situação, sob pena de, não o fazendo, ter rescindido o 
Contrato com aplicação das sanções cabíveis.  
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14.4. Se houver aplicação de multa, esta será descontada de qualquer fatura 
ou crédito existente na FUNDECC em favor da Contratada e, caso seja a 
mesma de valor superior ao crédito existente, a diferença será cobrada 
administrativa ou judicialmente.  

14.5. Na hipótese de atraso no pagamento da Nota Fiscal devidamente 
atestada, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira e sua 
apuração se fará desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, 
aplicando-se o disposto no art. 1º - F da Lei n.º 9.494, de 10 de setembro de 
1997.  

14.6. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por 
atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e serem 
submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as 
providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, 
identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.  

14.7. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária ao Banco do 
Brasil S/A e creditado na agência bancária indicada na proposta da Contratada 
o qual ocorrerá até dez dias, após aceitação e atesto da Notas/Fiscais/Faturas.  

14.8. Os valores contratados serão fixos e irreajustáveis. 

 

XV DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1. As despesas para aquisição do objeto desta licitação correrão à conta 
do recurso: 

FONTE: Acordo de Cooperação Técnica, Cientifica e Financeira nº 
016/2013 - Vale CRBS 

 

XVI LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

16.1. O veículo especificado no Termo de Referência deverá ser entregue, 
devidamente emplacados e livres de quaisquer ônus, no Almoxarifado da 
FUNDECC, sob a vistoria do coordenador do projeto e do responsável pelo 
setor de compras que, verificará a conformidade do mesmo com as 
especificações estabelecidas, o qual será recebido, após a constatação da 
qualidade, quantidade e marca oferecida, mediante atesto da Nota Fiscal. 

16.2. O prazo de entrega, a contar da data de entrega da Nota de Empenho, 
deverá ser no máximo de 30 (trinta) dias corridos. 

 

XVII DA CONTRATAÇÃO 
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17.1. Fica dispensado o Termo de Contrato, na forma prevista no artigo 62, 
parágrafo 4º da Lei nº 8.666/933, por se tratar de aquisição para entrega 
imediata, tendo assim, a Nota de Empenho força de Contrato para todos os 
efeitos legais, consideradas as condições previstas neste Edital e na proposta 
da Contratada.  

17.2. A(s) licitante(s) vencedora(s) será(ão) notificada(s) para retirar a(s) 
Nota(s) de Empenho no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento 
do(s) comunicado(s).  

17.3. A Contratação poderá ser rescindida na incidência de qualquer das 
hipóteses previstas na Lei nº 8.666/93, art. 788, possibilitando-se à Contratada 
o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

 

XVIII DA GARANTIA E DA ASSISTENCIA TÉCNICA 

18.1. A garantia do veículo deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses ou 
50.000 km, contados a partir da data de atesto do seu recebimento na Nota 
Fiscal. 

18.2. O serviço de assistência técnica, durante a vigência da garantia, deverá 
ser prestado mediante manutenção preventiva e corretiva, de acordo com os 
manuais e normas técnicas específicas do veículo, a fim de manter o mesmo 
em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para o Acordo de 
Cooperação Técnica, Cientifica e Financeira nº 016/2013 - Vale CRBS, 
salvo nos casos comprovadamente decorrentes de operação fora das 
condições especificadas ou manuseio inadequado pelo usuário; 

18.3. Os serviços extraordinários que venham a se tornar necessários, nos 
casos comprovadamente decorrentes de operação fora das condições 
especificadas na garantia ou manuseio inadequado pelo usuário, somente 
poderão ser executados após prévio orçamento especifico, expressamente 
aceito pela FUNDECC; 

18.4. Todas as peças de reposição necessárias a manutenção preventiva e 
corretiva deverão ser novas, originais e genuínas; 

18.5. Havendo incidências repetidas de problemas na mesma peça, a 
FUNDECC poderá exigir a imediata substituição por outra com as mesmas 
especificações, marca e modelo; 

18.6. A contratada deverá providenciar a substituição, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, do veículo que apresentar defeito estando em 
garantia, sob pena de aplicação das penalidades  

previstas na legislação vigente, bem como substituir o veículo que apresentar 
defeito mais de uma vez durante o período de garantia. 
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XIX DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. 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 subseqüente, no mesmo 
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do 
Pregoeiro em contrário. 

19.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente Pregão deverão 
ser enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias anteriores à data fixada para 
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no 
endereço indicado no edital (art. 19 do Decreto nº 5.450/05). 

19.3. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados. 

19.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação 
e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão 
pública do pregão. 

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

19.6. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

19.7. Os licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de 
suas Propostas de Preços. 

19.8.  A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à 
aquisição do material e/ou serviços pela Administração. 

19.9. Os licitantes vencedores, ficarão obrigados 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. 

19.10. 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 FUNDECC.  

19.11. Para fins de aplicação da sanção administrativa constante do item 12.1. 
do presente Edital, o lance é considerado proposta. 

19.12. 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, inclusive os atos praticados diretamente 
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ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à 
FUNDECC responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido 
da senha, ainda que por terceiros (art. 31, III, do Decreto nº 5.450/05). 

19.13. 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 (art. 13, IV, do Decreto nº 
5.450/05). 

19.14. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, observadas as 
normas legais pertinentes.  

19.15. Fazem parte integrantes deste edital:  

Anexo I – Termo de Referência;  

Anexo II – Modelo de Proposta 

Anexo III – Minuta de Contrato 

 

XVIII DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

18.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão 
ser enviados ao Pregoeiro, até (03) três dias úteis anteriores à data fixada para 
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no 
endereço: eriwelton@fundecc.ufla.br 

18.1.1. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem 

estritamente informal;  

18.1.2. Cópia dos pedidos de esclarecimentos serão disponibilizadas no sítio 
eletrônico http://www.fundecc.org.br e WWW.comprasnet.gov.br . 

 

XIX DO FORO 

19.1. Por força do art. 109, inciso I, da Constituição Federal e do art. 55, § 2º, 
da Lei nº 8.666/93, o foro competente para dirimir quaisquer controvérsias 
resultantes da execução desta licitação é o da Justiça Federal, Subseção 
Judiciária de Lavras, Minas Gerais.  

 

Lavras, 14 de julho  de 2014. 

 

Eriwelton Vilela Coelho 
Pregoeiro 

mailto:eriwelton@fundecc.ufla.br
http://www.fundecc.org.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Projeto Acordo de Cooperação Técnica, Cientifica e Financeira nº 
016/2013 - Vale CRBS - Consultoria Técnica nas Áreas de Melhoramento 
de Plantas e Tecnologia de Sementes 

 

2. DO OBJETO 

2.1 A aquisição de veiculo utilitário. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA 

3.1. Justificativa de Aquisição de Veículo Automotor – Atualmente os projetos 

de pesquisa em desenvolvimento no Setor de Zoologia Geral da Universidade 

Federal de Lavras dependem única e exclusivamente de veículos particulares 

pertencentes aos professores e alunos envolvidos. Estes veículos são da 

modalidade passeio, não sendo apropriados para percorrer ou transitar em 

terrenos irregulares, comumente encontrados nos trajetos para se chegar às 

cavernas. Assim, surgem dificuldades relativas à disponibilidade dos veículos, 

sua constante manutenção, segurança nas viagens e principalmente 

viabilidade para trafegar em terrenos erodidos, pedregosos, com buracos, 

bancos de areia e lama, que podem ser intransponíveis por veículos de 

passeio. Sendo assim, o veículo é de grande importância para garantir a 

acessibilidade e segurança aos pesquisadores para percorrer distâncias e 

terrenos variados. 

O veículo será utilizado em vários projetos desenvolvidos no Centro de Estudos 

em Biologia Subterrânea, o que irá ampliar intensamente as possibilidades de 

pesquisa por parte dos pesquisadores envolvidos no projeto em parceria com a 

Vale. Acredita-se que a aquisição deste veículo certamente irá permitir uma 

rápida e efetiva consolidação de um grupo de pesquisas em ecologia de 

cavernas no país. 
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4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas para aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos 
recursos: 

 Fonte: Acordo de Cooperação Técnica, Cientifica e Financeira nº 
016/2013 - Vale CRBS /FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 
CIENTIFICO E CULTURAL-FUNDECC 

 Elemento de Despesa: Material Permanente. 

 

5. DA ESPECIFICAÇÃO 

 

Item Especificação Unidade Qtde 

1.  

Veículo 1.6 16v cor: branca  

Banco traseiro com encosto rebatível 1/1; Tecidos dos 
bancos tipo "Cinza Craquelê"; Alarme sonoro de 
advertência de luzes acesas; Airbag motorista; Airbag 
passageiro; Sistema CAR - travamento automático a 6 
km/h; Apoios de cabeça traseiros (2) reguláveis em 
altura; Cintos de segurança dianteiros retráteis com 
regulagem em altura; Desembaçador do vidro traseiro; 
Cintos de segurança dianteiros e laterais traseiros 
retráteis de 3 pontos; Ar condicionado; Volante com 
regulagem em altura; Vidros dianteiros elétricos; Travas 
elétricas nas portas e no porta-malas com comando à 
distância por radio frequência; Direção hidráulica; Vidros 
verdes; Acelerador eletrônico; Bolsa tipo canguru atrás 
dos bancos dianteiros; Indicador do reservatório de 
combustível da partida frio; Porta-objetos nas portas 
dianteiras; Tomada 12 Volts; Abertura interna da tampa 
do combustível; Pára-sol do passageiro com espelho de 
cortesia; Maçanetas externas na cor preta; Retrovisores 
exteriores na cor preta; Rodas de ferro standard aro 16"; 
Pára-choque inferior na cor preta; Pára-choque superior 
na cor preta; Soleiras externas na cor da carroceria com 
a face superior na cor preta. 

Dados técnicos:  
Número de portas: 5 portas, carroceria: SUV, Cilindrada 
(cm3): 1.598. Combustível: Hi-flex (Etanol/Gasolina), 

un 01 
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Potência máxima (cv@rpm):110 (gasolina)/115 (etanol) 
@5.750, Torque (kgfm@rpm): 15,1 (gasolina)/15,5 
(etanol) @3.750, Tipo de tração:4x2 – Dianteira, Tipo de 
caixa de câmbio: Manual, Número de relações para a 
frente: 5 marchas, Tanque de Combustível (L): 50 litros, 
Distância entre-eixos : 2.673 mm, Altura exterior: Sem 
barras de teto: 1.660 mm / Com: 1.700 mm, 
Comprimento exterior:4.315 mm, Largura exterior - 
excluindo os retrovisores: 1.822 mm, Pneus: referência: 
215/65 R16, PESO (KG), Carga útil: 497 kg, Peso em 
ordem de marcha (kg): 1.202 Kg,Volume do porta-malas: 
475 litros. Incluso emplacamento. 

 

6. DA GARANTIA 

6.1. Garantia mínima: 01 (um) ano ou 50.000 km, contatos a partir da data da 
emissão da Nota Fiscal. 

 

7. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA  

7.1. A vencedora da licitação deverá promover a entrega do veículo da 
seguinte forma: 

 1. Até 30 (trinta) dias, a contar da emissão da Nota de Empenho; 

 2. O veículo que, no período de 30 (trinta) dias, contados a partir do 
recebimento definitivo do veículo, apresentar defeitos sistemáticos de 
fabricação, devidamente comprovados pela freqüência de manutenções 
corretivas realizadas em concessionárias do fabricante, deverá ser 
substituído no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. Este prazo 
será contato a partir da última manutenção corretiva realizada pela 
concessionária, dentro do período supracitado; 

 3. A CONTRATADA deverá disponibilizar ao CONTRATANTE, durante o 
prazo de substituição, outro veículo com iguais características. 

7.2. No ato da entrega do veículo, caso seja constatado alguma irregularidade 
e/ou desconformidade, a empresa vencedora deverá fazer a troca, de 
quaisquer materiais e ou acessórios danificados no menor tempo possível, para 
que seja feito o recebimento definitivo, sob pena das sanções legais cabíveis. 

7.3. O emplacamento do veículo (primeiro), ocorrerá por conta da 
CONTRATADA e deverá ser feito no Estado de Minas Gerais em nome do 
FUNDECC. 
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7.4. A entrega do veículo será no almoxarifado da FUNDECC, sob a vistoria do 
coordenador do projeto e do responsável pelo setor de compras/FUNDECC. 

7.5. O recebimento provisório das Notas Fiscais referentes ao objeto da 
presente licitação será feito pelo Setor de Compras da FUNDECC. 

1. O recebimento definitivo dar-se-á após a conferência pelo Setor de 
Compras da FUNDECC. 

7.6. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado 
em desacordo com os termos deste Edital e seus Anexos. 

7.7. O veículo ofertado deverá obedecer às especificações constantes neste 
Termo de Referência. 

 

8. PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será efetuado a favor da licitante vencedora até o 10º 
(décimo) dia útil mediante apresentação da respectiva nota fiscal devidamente 
atestada pelo setor de compras, especificando o quantitativo, valor unitário e 
total. 

8.2. Em cumprimento ao disposto no art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96, a 
DCAF reterá, na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, 
bem assim a Contribuição sobre o Lucro Líquido, a Contribuição para a 
Seguridade Social - COFINS e a Contribuição para o PIS/PASEP sobre os 
pagamentos que efetuarem a pessoas jurídicas que não apresentarem a cópia 
do Termo de Opção. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 

9.1.  A empresa contratada obriga-se a: 

9.1.1. Manter atualizada, durante toda a execução do contrato, as condições de 
habilitação apresentadas na licitação. 

9.1.2. Efetuar a entrega do veículo, de acordo com as especificações 
constantes no item 5 acima, dentro do prazo estipulado no subitem 7.1. 

9.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem 
prévia anuência da FUNDECC. 

9.3. Arcar com eventuais prejuízos causados à FUNDECC e/ou terceiros, 
provocados por erros cometidos por seus empregados, na execução dos 
serviços contratados. 

9.4.fornecer e manter atualizado o endereço eletrônico, bem como os números 
de telefones fixo, celular e fax, para que a FUNDECC mantenha os contatos 
necessários. 
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9.5. Comunicar imediatamente a FUNDECC todas as alterações eventualmente 
ocorridas no ato constitutivo da empresa contratada. 

9.6. Utilizar-se de forma privativa e confidencial das informações e documentos 
fornecidos pela FUNDECC para execução dos serviços. 

9.9. Providenciar a substituição, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, do 
veículo que apresentarem defeito estando em garantia, sob pena de aplicação 
das penalidades previstas na legislação vigente, bem como substituir o veículo 
que apresentarem defeito mais de uma vez durante o período de garantia.  

9.10. Efetuar a substituição de forma rápida, eficaz e eficiente, sem quaisquer 
ônus para o CONTRATANTE. 

 

10.  DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

10.1. O serviço de assistência técnica, durante a vigência da garantia, deverá 
ser prestado mediante manutenção preventiva e corretiva, de acordo com os 
manuais e normas técnicas específicas do veículo, a fim de manter o mesmo 
em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para o Acordo 
BIOECOLOGIA CENIBRA/FUNDECC, salvo nos casos comprovadamente 
decorrentes de operação fora das condições especificadas ou manuseio 
inadequado pelo usuário; 

 

10.2. Os serviços extraordinários que venham a se tornar necessários, nos 
casos comprovadamente decorrentes de operação fora das condições 
especificadas na garantia ou manuseio inadequado pelo usuário, somente 
poderão ser executados após prévio orçamento especifico, expressamente 
aceito pela FUNDECC; 

 1. Todas as peças de reposição necessárias a manutenção preventiva e 
corretiva deverão ser novas, originais e genuínas; 

 2. Havendo incidências repetidas de problemas na mesma peça, a 
FUNDECC poderá exigir a imediata substituição por outra com as mesmas 
especificações, marca e modelo; 

 

11.  CONDIÇÕES GERAIS: 

11.1. O veículo deverá ser entregue ao CONTRATANTE com as taxas de 
emplacamento pagas, com o veículo emplacado. 

 

 

Prof. Rodrigo Lopes Ferreira 
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ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSTA 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO No 00XX/2014 

PROCESSO 1000/00XX/2014 

Abertura: XX/0X/2014 às 08:30 horas. 

 

Planilha de preço para aquisição de veículo será utilizado em vários projetos 
desenvolvidos no Centro de Estudos em Biologia Subterrânea, objetivando 
atender as necessidades do projeto Acordo de Cooperação Técnica, 
Cientifica e Financeira nº 016/2013 - Vale CRBS. 
Item Especificação Unidade Qtde Vr total 

1  

Veículo 1.6 16v cor: branca  

Banco traseiro com encosto rebatível 1/1; Tecidos dos 
bancos tipo "Cinza Craquelê"; Alarme sonoro de 
advertência de luzes acesas; Airbag motorista; Airbag 
passageiro; Sistema CAR - travamento automático a 6 
km/h; Apoios de cabeça traseiros (2) reguláveis em 
altura; Cintos de segurança dianteiros retráteis com 
regulagem em altura; Desembaçador do vidro 
traseiro; Cintos de segurança dianteiros e laterais 
traseiros retráteis de 3 pontos; Ar condicionado; 
Volante com regulagem em altura; Vidros dianteiros 
elétricos; Travas elétricas nas portas e no porta-malas 
com comando à distância por radiofrequência; 
Direção hidráulica; Vidros verdes; Acelerador 
eletrônico; Bolsa tipo canguru atrás dos bancos 
dianteiros; Indicador do reservatório de combustível 
da partida frio; Porta-objetos nas portas dianteiras; 
Tomada 12 Volts; Abertura interna da tampa do 
combustível; Pára-sol do passageiro com espelho de 
cortesia; Maçanetas externas na cor preta; 
Retrovisores exteriores na cor preta; Rodas de ferro 
standard aro 16"; Pára-choque inferior na cor preta; 
Pára-choque superior na cor preta; Soleiras externas 

un 01 R$ XXX,XX 
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na cor da carroceria com a face superior na cor preta. 

Dados técnicos:  
Número de portas: 5 portas, carroceria: SUV, 
Cilindrada (cm3): 1.598. Combustível: Hi-flex 
(Etanol/Gasolina), Potência máxima (cv@rpm):110 
(gasolina)/115 (etanol) @5.750, Torque (kgfm@rpm): 
15,1 (gasolina)/15,5 (etanol) @3.750, Tipo de 
tração:4x2 – Dianteira, Tipo de caixa de câmbio: 
Manual, Número de relações para a frente: 5 
marchas, Tanque de Combustível (L): 50 litros, 
Distância entre-eixos : 2.673 mm, Altura exterior: Sem 
barras de teto: 1.660 mm/Com: 1.700 mm, 
Comprimento exterior:4.315 mm, Largura exterior - 
excluindo os retrovisores: 1.822 mm, Pneus: 
referência: 215/65 R16, PESO (KG), Carga útil: 497 
kg, Peso em ordem de marcha (kg): 1.202 Kg,Volume 
do porta-malas: 475 litros. Incluso emplacamento. 

 

 Valor Total - R$xxxxxxxxxxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 Validade da Proposta: (não inferior a 60 (sessenta) dias). 

 Prazo e local de entrega:  

 Pagamento:  

 Dados Bancários: 

 Local xxx, de xxxxx de 2014. 

 

- ☞ Assinatura do Represente Legal 

 RG e CPF 
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MINUTA 

 

 

ANEXO III 

 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº  
_________/2014 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E 
CULTURAL e _________________, NA 
FORMA ABAIXO: 

 

O presente contrato administrativo rege-se pelo PREGÃO ELETRONICO Nº 
00xx/2014 e subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, 
bem como pelas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-
lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado, entre a FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 
CIENTIFICO E CULTURAL – FUNDECC, pessoa jurídica de direito privado, 
com sede na cidade de Lavras, Estado de Minas Gerais, Campus da UFLA, 
inscrita no CNPJ/MF sob o no 07.905.127/0001-07, neste ato representada por 
seu Diretor Executivo, xxx. nac, estado civil, portador da cédula de identidade 
nº xxx, emitida pela xxx e do CPF nº xxx, residente e domiciliado na cidade de 
Lavras, MG, na Rua xxx, na Cidade de Lavras, no Estado de Minas Gerais,  
doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado ______________, 
sociedade civil devidamente constituída, inscrita no CNPJ nº, estabelecida na 
cidade de ____________,Bairro _________,aqui denominada CONTRATADA, 
representada neste ato pelo seu representante legal ___________________, 
CI n.º ___________ e CPF n.º ______________, com fulcro na Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e 
Decreto 5.450, 31 de maio de 2005, tendo em vista o Processo nº  xx cuja 
homologação ocorreu em            conforme fls. ____ do PROCESSO, resolvem 
celebrar o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
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O objeto do presente contrato consiste na aquisição de veículo 
automotor conforme especificações constantes no Anexo I do edital de 
convocação a que se vincula este contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO PARA ENTREGA DOS 
MATERIAIS 

O prazo de entrega do material não poderá exceder a 30 (trinta) dias, 
contado a partir da assinatura do contrato. 

 

 Parágrafo Único. O recebimento definitivo dar-se-á após o aceite do 
Coordenador do Projeto, Professor Rodrigo Lopes Ferreira. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

O valor para a contratação é de R$ -------------,-- (----------------------------
---------------). 

      Subcláusula única. Já estão incluídas, no valor total, todas as 
despesas de frete, transporte e demais encargos indispensáveis ao perfeito 
cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE 

Os preços serão fixos e irreajustáveis, nos termos da legislação em 
vigor. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

Do valor apresentado para pagamento, será efetuada a retenção na 
fonte, referente ao IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica; CSLL – 
Contribuição Sobre o Lucro Líquido; COFINS – Contribuição para a Seguridade 
Social, e a Contribuição para o PIS-PASEP, em obediência ao disposto na Lei 
no 9.430/96 e na Instrução Normativa Conjunta SRF no 1, de 9/1/97, exceto 
para empresas que forem optantes pelo “SIMPLES”, e apresentarem cópia do 
Termo de Opção, após recebimento da Nota de Empenho.   

Subcláusula Primeira.  O pagamento será efetuado mediante 
depósito na conta corrente, agência e banco indicados pela Contratada. 

Subcláusula Segunda. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) 
dias úteis, contados a partir do recebimento da documentação fiscal da 
empresa (Nota Fiscal/Fatura discriminativa) atestada pelo almoxarifado da 
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FUNDECC e, após a conferência do material feita pelo Coordenador do Projeto 
Professor Rodrigo Lopes Ferreira. 

 

Subcláusula Terceira. Caso o fornecedor esteja com a 
documentação vencida por ocasião do pagamento, este ficará suspenso até 
que a empresa regularize sua situação. 

Subcláusula Quarta.  As filiais de empresas que possuírem domicílio 
fiscal próprio e emitirem Nota Fiscal de venda de material farão seu 
cadastramento independente da matriz. 

Subcláusula Quinta.  Nos casos da contabilidade e o recolhimento 

de tributos federais 

serem centralizados na matriz, a filial, para efeito de cadastramento, fará prova 

contábil com a documentação da matriz e da quitação dos tributos federais, 

com documentação própria. 

Subcláusula Sexta. A consulta de que trata a subcláusula terceira, 
será feita por meio do CNPJ/MF constante na Nota Fiscal apresentada ao 
Setor Financeiro e Contábil da FUNDECC. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas oriundas deste Contrato, para o presente exercício, 
correrão à conta do recurso orçamentário:  

                    Fonte: Projeto Acordo de Cooperação Técnica, Cientifica e 

Financeira nº 016/2013 - Vale CRBS.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO 

       O recebimento definitivo dar-se-á após o aceite do coordenador do 
Projeto Professor Rodrigo Lopes Ferreira. 

  

Subcláusula Única. O material entregue em desacordo com o 
estipulado neste instrumento de contrato e na proposta da CONTRATADA será 
rejeitado parcialmente ou totalmente, conforme o caso.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 



24/29 

 
 

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL 
Campus Universitário - Cx. Postal, 3060 - CEP 37200-000 - LAVRAS-MG 

Fone: (35) 3829 1901- Fax: (35) 3829 1868 
e-mail: fundecc@ufla.br 

 

 

 

I – fornecer os materiais de acordo com as especificações solicitadas 
(anexo I do contrato e edital), e na proposta apresentada; 

II- fornecer os materiais dentro do prazo e preço fixados; 

III – responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato; 

IV - responsabilizar-se por quaisquer danos materiais que porventura 
possam ser causados a CONTRATANTE, ou a terceiros em razão de ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente 
de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;  

V - responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de 
seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer 
outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus 
empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício 
com o CONTRATANTE;  

VI - Indicar o nome e endereço do banco, o número da conta corrente 
e agência, e quaisquer outras referências necessárias para viabilizar o 
pagamento. 

 

Subcláusula Primeira. A CONTRATADA não será responsável:  

 

I - por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força 
maior;  

II - por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não 
previstos neste Edital nº 0XX/2014 e no Contrato a ser assinado com a 
CONTRATADA; 

 

Subcláusula Segunda. A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum 
pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para terceiros. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-
se a:  

 

I - promover os pagamentos dentro do prazo estipulado na cláusula 
quinta, subcláusula segunda;  
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II - fornecer, sempre que solicitado, atestados de capacidade, 
declarações e outros documentos afins.  

III - exigir a apresentação de notas fiscais, recibos, atestados, 
declarações e outros documentos que comprovem: as operações realizadas, o 
cumprimento de pedidos, o atendimento de providências, o compromisso de 
qualidade, bem como fornecer à CONTRATADA recibos, atestados, vistos, 
declarações e autorizações de outros compromissos que exijam tais 
comprovações;  

IV – no ato da entrega, o material será verificado e deverá estar de 
acordo com as especificações do edital. Verificado defeito de fabricação em 
qualquer uma das unidades entregues, a CONTRATANTE procederá à 
imediata devolução.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RELAÇÕES ENTRE AS PARTES 

O presente contrato não gerará quaisquer vinculações tributárias, 
trabalhistas ou previdenciárias para a FUNDECC. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES SOBRE A 
CONTRATADA 

Sem prejuízo das sanções administrativas previstas nos arts. 86 a 88 
da Lei de Licitações, a Contratada sujeitar-se-á às seguintes penalidades: 

I – Multa de um por cento (1%) por dia de atraso até o limite de trinta 
por cento (30%), a contar do primeiro dia útil da data fixada para entrega dos 
serviços e/ou materiais, calculada sobre o valor do material com a entrega em 
atraso. 

II – Multa de 2% (dois por cento) do valor total contratado, 
devidamente atualizado, pelo descumprimento total ou parcial de qualquer das 
cláusulas contratuais e/ou condições do Contrato; 

III – Multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, devidamente 
atualizado, em caso de rescisão imotivada pela Contratada ou por iniciativa 
dela; 

a) As multas serão descontadas dos pagamentos ou recolhidas 
diretamente à conta corrente da FUNDECC ou, ainda, quando for o caso, 
cobradas judicialmente. 

b) O não recolhimento da multa na forma estabelecida implicará 
na suspensão de qualquer outro pagamento devido à Contratada; 

c) O atraso superior a 10 (dez) dias consecutivos na entrega do 
produto solicitado ensejará a rescisão contratual, sem prejuízo da multa 
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prevista no item III desta Cláusula e das demais sanções previstas no art. 87, 
da Lei Federal n.º 8.666/93. 

d) Se o montante das multas aplicadas ultrapassar 5% (cinco por 
cento) do valor total contratado, no prazo de 12 (doze) meses (a cada doze 
meses), fica a critério de a FUNDECC rescindir o contrato, mediante notificação 
expressa à Contratada, respeitando o direito ao contraditório e ampla defesa. 

e) Para aplicação das penalidades aqui previstas, a Contratada 
será comunicada para apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados a partir da notificação. 

f) As penalidades aqui previstas são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras 
medidas cabíveis. 

Subcláusula Única. Serão considerados injustificados os atrasos não 
comunicados tempestivamente ou indevidamente fundamentados, ficando sua 
aceitação a critério do CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES DO 
CONTRATO 

Compete a ambas às partes, de comum acordo, salvo nas situações 
previstas neste Instrumento, na Lei n° 8.666/93 e noutras disposições legais, 
realizar, por escrito, através de Termo Aditivo, as alterações contratuais que 
julgarem convenientes.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS FORTUITOS, DE 
FORÇA MAIOR OU OMISSOS 

A CONTRATANTE e a CONTRATADA não serão responsabilizadas 
por fatos comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, 
tal como prescrito na lei, cuja solução para eventuais ocorrências buscar-se-á 
mediante acordo interpartes. 

Subcláusula Única. Aplica-se ao presente Contrato, bem como aos 
demais casos omissos a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, bem como 
as demais normas pertinentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 

Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou 
extrajudiciais, a rescisão contratual será aplicada de acordo e nas seguintes 
hipóteses previstas nos artigos 77 a 80 da Lei de Licitações vigente no país, 
especialmente se a Contratada: 
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I - Não cumprir ou cumprir irregularmente cláusula contratual, 
especificações ou prazos; 

II – Deixar de atender as determinações regulares do servidor 
designado para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim 
como as de seus superiores; 

III – Cometer reiteradamente faltas na execução deste Contrato, 
anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei de Licitações; 

IV - Tiver sua falência ou concordata decretada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO DA CONTRATADA 

A CONTRATADA declara, no ato de celebração do presente Contrato, 
estar plenamente habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume o 
compromisso de manter, durante toda a execução do contrato, todas as 
condições de qualificação necessárias ao perfeito cumprimento do seu objeto.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA UTILIZAÇÃO DO NOME DA 
CONTRATANTE 

A CONTRATADA não poderá, salvo em curriculum vitae, utilizar o 
nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer 
atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visita, 
anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão do presente 
contrato.  

 

Subcláusula Única. A CONTRATADA não poderá, outrossim, 
pronunciar-se, em nome do CONTRATANTE, à imprensa em geral, sobre 
quaisquer assuntos relativos às atividades do CONTRATANTE, bem assim de 
sua atividade profissional, sob pena de imediata rescisão contratual e sem 
prejuízo das demais cominações cabíveis.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICIDADE 

Caberá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste 
Instrumento de Contrato, por extrato, no Diário Oficial da União, até o 5º 
(quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 
20 (vinte) dias daquela data, conforme determina o parágrafo único do art. 61 
da Lei nº 8.666/93.  
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

Fica eleito o Foro da Justiça Federal da cidade de Lavras, do Estado 
de Minas Gerais para dirimir divergências decorrentes do presente contrato, 
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou 
venha a se tornar. 

E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o 
presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo assinadas, para que surtam os seus jurídicos e legais 
efeitos. 

Lavras,       de         de  2014. 

 

 

P/CONTRATANTE          P/CONTRATADA 

Diretoria Executiva       Representante Legal 

FUNDECC 

 

 

Professor Rodrigo Lopes Ferreira 

Coordenador do Projeto 

 

Testemunhas: 

________________________________ ________________________ 

NOME      NOME 

CI      CI 

CPF      CPF 
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