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TOMADA DE PREÇO No 003/2014 

PROCESSO 19531/2014 

 

 

 

Data e hora de recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta” e abertura dos envelopes: 

20/10/2014 (VINTE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E QUATORZE) às 08h30min (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS). No 

Prédio da FUNDECC – Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural, no Campus Histórico da UFLA, s/n° - 

Centro – Lavras – MG. 

 

Modalidade: TOMADA DE PREÇO 

Tipo: Menor Preço global  

Regime de execução: Imediato 

 

Dotação orçamentária:  Fonte: Projeto CNA/FUNDECC - Contrato 0015/2014 

   Elemento de Despesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

 

  A FUNDECC - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL, com sede na cidade  de 

Lavras, estado de Minas Gerais, Campus Universitário, por intermédio da Comissão de Licitação, instituída pela 

Portaria no 004, de 14 de março de 2014, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade 

TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL– Processo 19531/2014, objetivando a CONTRATAÇÃO de 

empresa especializada para prestação de serviços de desenvolvimento da metodologia contábil e econômica, de 

coleta de dados, de acompanhamento periódico e acompanhamento da coleta de dados relativos ao Ativos do 

Campo das culturas do Café, Laranja, Cacau, Maçã, Banana, Manga e Uva, a realizar-se de acordo com o disposto 

na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, nas legislações pertinentes, e nas demais 

normas contidas neste Edital. 

 

A licitação será regida pelas normas da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, na sua redação 

vigente.  

 

O Edital de Licitação encontra-se à disposição dos interessados nos sítios, da FUNDECC -  

www.fundecc.org.br ou Comprasnet – www.comprasnet.gov.br, no horário de 08h00min as 12h00min e das 

14h00min às 17h00min, a partir do dia 03 de outubro de 2014, até o dia 14 de outubro de 2014. 

 

O Cadastro e os envelopes para participação deverão ser entregues na Secretaria da FUNDECC – Campus 

Histórico da UFLA s/n°, Caixa Postal 3060 - CEP 37.200-000 – Lavras/MG, a partir das 07h30min até ás 08hxx30min 

do dia 20 de outubro de 2014, observados os termos deste Edital. 

 

 Nesta data proceder-se-á a entrega do envelope de nº 1, correspondente à “1ª FASE / HABILITAÇÃO”, o 

envelope de nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

 OBSERVAÇÃO: Caso seja decretado feriado nacional, estadual ou municipal no dia previsto para a 

abertura, ou ainda o terminal da FUNDECC ou do SERPRO se encontrarem fora do ar, o ato ficará automaticamente 

transferido para o primeiro dia útil seguinte, no mesmo horário. 
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I - OBJETO 

1.1. Desenvolvimento de metodologia contábil e econômica, de coleta de dados, de acompanhamento periódico e 

acompanhamento da coleta de dados relativos ao Ativos do Campo das culturas do Café, Laranja, Cacau, 

Maçã, Banana, Manga e Uva, para o Projeto CNA/FUNDECC - Contrato 0015/2014, com os requisitos 

constantes no Anexo I - Termo de Referência. 

1.2. . O valor referencial total de contratação é R$ 112.500,00(cento e doze mil e quinhentos reais). 

 

II. DA DOCUMENTAÇÃO 

2.1 Para efeito de HABILITAÇÃO: 

a) As pessoas jurídicas interessadas em participação na presente licitação deverão, para fins de habilitação, estar 

com o cadastro regularmente atualizado e validado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - 

SICAF, nos níveis: I-Credenciamento; II-Habilitação Jurídica; III-Regularidade Fiscal; IV-Regularidade Fiscal 

Estadual/Municipal; V-Qualificação Técnica e VI-Qualificação Econômica Financeira, conforme o disposto na 

Instrução Normativa MARE nº 2, de 11/10/10, Portaria Normativa nº 27, de 10/11/10 e no Decreto nº 3.722, de 

9/1/01, alterado pelo Decreto nº 4.485, de 25/11/02, apresentado o cadastramento até o nível VI. 

b) A regularidade do cadastramento do licitante inscrito no SICAF será confirmada por meio de consulta "ON-

LINE", imediatamente após a abertura do envelope de habilitação. 

c) As pessoas jurídicas interessadas em participação no certame, que não estejam cadastradas no SICAF deverão 

apresentar, para fins de habilitação, a seguinte documentação, devendo a mesma ser entregue de forma 

ordenada, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e o exame correspondente: 

2.1.2. Relativa à Habilitação Jurídica: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

Os documentos, em apreço, deverão estar acompanhados de todas as alterações, ou de documento consolidado, 

devidamente registrados na Junta Comercial ou em órgão equivalente; 

b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato 

de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 

2.1.3. Relativa à Regularidade Fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede 

da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 

c) As empresas com domicílio ou sede no Distrito Federal deverão apresentar o documento de identificação fiscal, 

emitido pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo do Distrito Federal; 

d) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, 

ou outra equivalente, na forma da Lei. Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão 

Quanto à Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; 

e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei, comprovada mediante: Certidão Negativa de Débito - CND emitida pelo INSS; 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, expedida pela Caixa 

Econômica Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, 

dentro do prazo de validade. 
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2.1.4. Relativa à Qualificação Econômica – Financeira: 

a) Certidão Negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com 

prazo de emissão de até 10 (dez) dias anteriores a data de abertura das propostas; 

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do exercício social já exigíveis e apresentados na forma da lei, 

que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes e balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de três meses da data de 

apresentação da proposta; 

b.1) A comprovação da boa situação financeira da empresa será baseada na obtenção de índices de 

Liqüidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liqüidez Corrente (LC), maiores ou igual a um (> ou = 1), 

resultantes da aplicação das fórmulas estabelecidas abaixo: 

LG = Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Exigível a 

Longo Prazo 

SG = Ativo Total Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo 

LC = Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

c) O licitante cadastrado ou não no SICAF, deverá apresentar declaração expressa, sob as penas da Lei, que até a 

data da abertura dos envelopes inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no referido processo 

licitatório conforme ANEXO III. 

d) O licitante cadastrado ou não, também deverá apresentar declaração de inexistência em seu quadro de 

pessoal de menores, na forma do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme ANEXO 

IV; 

 

2.1.5. HABILITAÇÃO TÉCNICA 

A licitante deverá adequar às demandas do presente edital e apresentar os seguintes quesitos:  

2.1.5.1. CONDIÇÕES GERAIS SOBRE A EMPRESA CONTRATADA 

1) A empresa deverá ter prestado serviços desta natureza e ter avaliação positiva, comprovada por carta 

de referência elaborada pelo contratante. 

2) Quadro permanente: a empresa deverá possuir em seu quadro permanente pelo menos um 

Engenheiro Agrônomo com mestrado ou doutorado em Administração com área de concentração em 

economia ou cadeias produtivas, devendo: 

2.1) Atuar na cadeia produtiva agroindustrial em áreas relacionadas à economia, finanças, contabilidade, 

estatística, simulações computacionais e inteligência competitiva. 

2.2) Ter experiência em trabalhos de campo, semelhantes aos referenciados neste edital, em pesquisa e 

extensão;  

2.3) Possuir publicações científicas e técnicas nas áreas definidas acima; 

2.4) Ter conhecimentos para realizar trabalhos sobre indicadores, modelagem matemática e estatística 

para a análise de cenários, simulações estatísticas, desenvolvimento de modelos econométricos e 

trabalhar com análises cross section, longitudinais e séries temporais; 

2.5) Ter conhecimentos agrotécnicos. 

OBS: TODOS OS REQUISITOS DO ITEM 2 ACIMA DEVEM SER COMPROVADOS POR MEIO DE 

PUBLICAÇÕES, CERTIFICADOS, DIPLOMAS E HISTÓRICO ESCOLAR (pós graduação). O COORDENADOR DO 

PROJETO ATESTARÁ PESSOALMENTE O ENQUADRAMENTO DESTES PROFISSIONAIS AOS REQUISITOS. 

TAIS EXIGÊNCIAS SÃO NECESSÁRIAS UMA VEZ QUE O OBJETO DE TRABALHO É AGRÍCOLA, POSSUINDO 

CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS DO PROCESSO PRODUTIVO QUE O DISTINGUE DOS PRODUTOS 

INDUSTRIAIS. QUANTO AO CONHECIMENTO EM ADMINISTRAÇÃO, O MESMO É NECESSÁRIO PELO FATO 

DO TRABALHO EXIGIR EXPERIÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS DE PRODUÇÃO E INDICADORES DE PREÇOS. 
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1) Disponibilidade de encontros regulares: serão obrigatórias reuniões semanais de acompanhamento do 

projeto e, portanto a empresa deverá disponibilizar no mínimo um profissional com o perfil definido 

acima para que esteja na cidade de Lavras durante todo o período do projeto, ou seja, do primeiro dia 

após a assinatura até aprovação final dos serviços. 

 

3) -Os documentos apresentados em cópia, necessários à habilitação, deverão ser autenticados em cartório 

competente, não podendo conter ressalvas, emendas e borrões, sob pena de inabilitação do licitante. Toda a 

documentação deverá ser encaminhada para o endereço abaixo: 

 

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO 00XX/2014 

CAMPUS HISTÓRICO DA UFLA, S/N° - Caixa Postal 3060 - CENTRO. 

LAVRAS – MG – CEP. 37200-000 

NOME DA PROPONENTE 

CNPJ DA PROPONENTE 

 

III. DA PROPOSTA 

3.1. A proposta deverá ser apresentada datilografada ou digitada, rubricada e assinada pelo representante legal da 

licitante, sem emendas, rasuras ou entrelinhas contidas em envelope separado e lacrado, contendo externamente 

a razão social e o CNPJ/MF da proponente, o n
o
 desta TOMADA DE PREÇO, data e hora da licitação, e 

encaminhada à FUNDECC – FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL - Setor de Compras - 

Prédio da FUNDECC - Campus da UFLA - CEP 37200-000 - Lavras - MG, ou para Caixa Postal 3060.   

3.2. A proposta deve ser apresentada sob a forma de custo unitário por etapas. 

3.3. Na proposta deverá constar: 

3.3.1 Estrutura básica da proposta 

i. Capa de identificação da proposta 

ii. Objeto 

iii. Serviços a serem prestados 

iv. Orçamento Global 

v. Cronograma conforme Termo de Referência 

vi. Validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias para os preços oferecidos 

3.4. Toda a documentação deverá ser encaminhada para o endereço abaixo: 

 

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇO 

TOMADA DE PREÇO 00XX/2014 

CAMPUS HISTÓRICO DA UFLA, S/N° - Caixa Postal 3060 - CENTRO. 

LAVRAS – MG – CEP. 37200-000 

NOME DA PROPONENTE 

CNPJ DA PROPONENTE 

 

IV. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO 

4.1. Os trabalhos da Comissão de Licitação, nas reuniões de abertura, obedecerão aos trâmites estabelecidos na 

Lei n
o
 8.666/93, suas alterações, e conforme subitens abaixo: 
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4.1.1. No local, dia e hora previstos no preâmbulo desta TOMADA DE PREÇO, a Comissão receberá em envelopes 

separados a documentação e a proposta. Os mesmos deverão estar lacrados, apresentar o número da TOMADA DE 

PREÇO, a razão social da empresa, o CNPJ/MF, e as designações “Documentação” e “Proposta” respectivamente.   

4.1.2. Terminado o prazo para recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação verificará, para efeito de 

habilitação, se a licitante apresentou em seu envelope “Documentação” as declarações especificadas no item 

2.1.4, C; D, bem como certificará se a proponente está cadastrada no SICAF se necessário. Não tendo apresentado 

a “declaração, sob as penalidades da lei, de superveniência de fatos impeditivos” e a “declaração, sob as 

penalidades da lei, de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e 

não emprega menor de dezesseis anos” ou se a licitante estiver cadastrada no SICAF, porém, com algum 

documento vencido, a Comissão de Licitação considerará inabilitada para participar da presente TOMADA DE 

PREÇO, e aguardará o prazo para recebimento dos recursos referentes à habilitação (5 dias úteis, art.109, I, a, Lei 

8.666/93). 

4.1.3. Terminado o prazo para recebimento dos recursos referentes à habilitação, a Comissão de Licitação fará a 

abertura dos envelopes “Proposta” das firmas consideradas habilitadas, verificando a conformidade de cada 

proposta com os requisitos do edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou 

incompatíveis. 

4.1.4. O julgamento da proposta será realizado em conformidade com o disposto no art. 43 e seguintes da Lei no 

8.666/93, suas alterações, e nas demais normas legais pertinentes com este Edital, e será vencedora do certame a 

empresa que apresentar a proposta de acordo com as especificações e ofertar o menor preço global. 

4.1.5. No julgamento das propostas levar-se-ão em consideração os atendimentos às especificações da TOMADA 

DE PREÇO e a conformidade do preço proposto com aquele de mercado ou constante do sistema de registro de 

preços, sendo a classificação com base no CRITÉRIO DE MENOR PREÇO GLOBAL  

4.1.6. O julgamento das propostas será proferido e dado a conhecer aos interessados em até 5 (cinco) dias úteis, a 

contar da data de abertura das mesmas, caso não haja interposição de recursos que protelem a decisão ou 

qualquer fato que dificulte a análise do julgamento. 

4.1.7. Em caso de empate, após atendido ao §  2º do art. 3º da Lei no 8.666/93 e art.45,§ 2º da Lei 8666/93, a 

classificação far-se-á por sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão convocados.  

4.1.8. A inobservância de qualquer das condições implicará na desclassificação da proposta, podendo, contudo, a 

Comissão encarregada do julgamento, no interesse da Administração, relevar omissões puramente formais desde 

que não resultem prejuízo para o entendimento da proposta ou para a Administração Pública. 

4.1.9. Os membros da Comissão e os representantes das empresas, examinarão as propostas, que serão por todos 

rubricadas, não cabendo qualquer reclamação pela proponente que, comparecendo, se abstiver de rubricá-las. 

4.1.10. Será lavrada ata circunstanciada da audiência, de que constarão todas as ocorrências, devendo ser assinada 

pelos membros da Comissão de Licitação, e pelos licitantes que participarem da reunião, e que desejarem assiná-

la, ficando entendido, desde já, que proponentes que não assinarem, aceitam, na íntegra, todo o seu teor. 

4.1.11.É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar instrução do processo nos termos da parte inicial do art.43, § 3º Lei nº 

8.666/93, podendo suspender o julgamento para análise e apreciação do Coordenador do Projeto. 

 

V. DOS RECURSOS 

5.1. Das decisões da Comissão de Licitação, caberá recurso, conforme preceitua o art. 109 da Lei n
o
 8.666/93, 

ficando o resultado da licitação condicionado ao julgamento do recurso. 

5.2. Na hipótese de interposição de recurso, o mesmo deverá ser entregue no endereço indicado no preâmbulo 

deste edital, exclusivamente, não sendo aceitos recursos transmitidos por meios eletrônicos. 

 

VI. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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6.1. Multa de um por cento (1%) por dia de atraso, a contar do primeiro dia útil da data fixada para entrega do 

serviço, calculada sobre o valor do serviço em atraso. 

6.1.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento de uma multa 

correspondente a de 2% até 30% (dois por cento até trinta por cento) sobre o valor total do contrato, sem prejuízo 

das demais sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, a saber: 

6.1.2. advertência; 

6.1.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo 

período de 2 (dois) anos; 

6.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição. 

6.1.5. Previamente à aplicação das penalidades mencionadas neste item, a contratada será notificada por escrito, 

garantindo-se-lhe ampla defesa. 

6.1.6. A aplicação de uma das penalidades previstas no subitem 6.1 não exclui a possibilidade de aplicação das 

outras. 

6.1.7. Os prazos para execução dos serviços serão os definidos ao final do detalhamento de cada ITEM especificado 

neste Termo de Referência, sem possibilidades de prorrogação, estando a empresa contratada sujeita às 

penalidades em razão da não execução do trabalho ou desvio dos objetivos apresentados. 

 

VII.  DA RESCISÃO 

7.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão com as conseqüências contratuais e as 

previstas em lei, sem prejuízo das penalidades estabelecidas na cláusula anterior. 

7.2. Constituem motivos para rescisão do contrato: 

7.2.1. o não cumprimento de cláusula contratual; 

7.2.2. o cumprimento irregular de cláusula contratual; 

7.2.3. a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato; 

7.2.4. o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

7.2.5. o cometimento reiterado de faltas devidamente anotadas; 

7.2.6. a decretação de falência ou a instauração de insolvência; 

7.2.7. a dissolução da sociedade ou a falência da licitante vencedora; 

7.2.8. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

execução do contrato; 

7.2.9. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 

do contrato. 

 

VIII. DO PAGAMENTO 

8.1 Do valor apresentado para pagamento, será efetuado 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 n
o
 9.430/96 e na Instrução Normativa 

Conjunta SRF n
o
 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.   

8.2. O crédito será efetuado na conta da empresa. 

8.3. O pagamento será efetuado da seguinte forma: 

O 1º pagamento: 50% do valor global mediante a entrega dos seguintes trabalhos: 
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ITEM A) Etapa 1 

ITEM A) Etapa 4.1 

O 2º pagamento: 50% do valor global mediante a entrega dos seguintes trabalhos: 

ITEM A) Etapa 2  

ITEM A) Etapa 3 

ITEM A) Etapa 4.2 

 

Obs.: O 2º pagamento só será viabilizado mediante a apresentação do relatório final e com a aprovação 

do coordenador do projeto, Prof.  Prof. Luiz Gonzaga de Castro Júnior. 

 

8.3.1.Cada etapa será iniciada somente após a autorização do Coordenador do Projeto CNA/FUNDECC - Contrato 

015/2014, Prof. Luiz Gonzaga de Castro Júnior. 

8.3.2.Os pagamentos correspondentes as etapas somente serão feitos após a aceitação expressa dos serviços pelo 

Coordenador e nos termos do termo de referência. 

8.3.3. A entrega dos produtos especificados nos itens definidos neste Termo de Referência será acompanhada da 

inspeção, por parte do coordenador do projeto, que identificará se os mesmos correspondem de fato ao 

contratado e a este termo de referência e também avaliará se a qualidade dos produtos esta de acordo com os 

interesses do projeto. 

8.3.3.1. Dessa forma, tanto a concordância de que os trabalhos foram realizados dentro dos prazos e com 

a qualidade exigida, bem como a liberação dos pagamentos associados às etapas cumpridas dependem da 

aprovação do coordenador do projeto. 

8.4. No caso do fornecedor estar com a documentação vencida por ocasião do pagamento, este ficará suspenso 

até que a empresa regularize sua situação. 

8.5. As filiais de empresas que possuírem domicílio fiscal próprio e emitirem Nota Fiscal de venda de material farão 

seu cadastramento independente da matriz. 

8.6. 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. 

8.7. A consulta de que trata o subitem 8.4, será feita por meio do CNPJ/MF constante na Nota Fiscal apresentada à 

DCAF/FUNDECC. 

 

IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. Somente serão admitidos como representantes dos licitantes aqueles que portarem procuração a ser entregue 

no início da audiência, com poderes para decidir sobre todos os atos da licitação. 

9.2. Fica assegurado à Comissão de Licitação o direito de, no interesse da Administração, sem que caiba aos 

licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização: 

9.3. Anular ou revogar a presente TOMADA DE PREÇO a qualquer tempo, por ilegalidade ou interesse público, 

conforme preconiza o art. 49 da Lei no 8.666/93, e suas alterações, dando ciência aos interessados mediante a 

publicação na imprensa oficial. 
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9.4. A participação nesta TOMADA DE PREÇO implicará na aceitação plena e irretratável das normas do edital, e 

especificações que o acompanham e o integram, bem como na observância e submissão aos preceitos legais e 

regulamentares em vigor, notadamente na Lei no 8.666/93, e alterações subseqüentes. 

9.5 – Poderá a CPL/FUNDECC adotar soluções de saneamento de problemas ou defeitos encontrados nas 

propostas, caso o defeito for sanável, enquadrando como simples irregularidade, permitindo a ampliação da 

competição. 

9.6. Quaisquer esclarecimentos serão prestados pelo Setor de Compras, no Prédio da FUNDECC - Campus da UFLA 

- CEP 37200-000 - Lavras - MG, ou para Caixa Postal 3060, telefones (35) 3829-1815 ou (35) 3829-1848, bem como 

pelo Coordenador do Projeto, Prof. Luiz Gonzaga de Castro Junior – (35)3829-1758/1443 ou 

gonzaga.ufla@gmail.com. 

9.7. Fica eleito o foro da justiça federal da cidade de Lavras, do Estado de Minas Gerais, para dirimir as questões 

que porventura venham a surgir, por força do presente instrumento, renunciando as partes a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

 

 

Lavras(MG), 01 de outubro de 2014. 

 

Vera Lúcia Matias 

Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I 

 
 

 

Centro de Inteligência em Mercados 

Universidade Federal de Lavras 

(35) 3829-1443 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Projeto: Acompanhamento de custos de produção mensal – café e fruticultura 

 

I OBJETO 

Desenvolvimento de metodologia contábil e econômica, de coleta de dados, de acompanhamento periódico e 

acompanhamento da coleta de dados relativos ao Ativos do Campo das culturas do Café, Laranja, Cacau, Maçã, 

Banana, Manga e Uva. 

Este objeto será composto pelo seguinte item: 

 

ITEM A: Banco de dados contábil e econômico (receitas, custos, despesas, rentabilidade e risco) da 

produção de Café, Laranja, Cacau, Maçã, Banana, Manga e Uva. 

 

A empresa deverá apresentar uma proposta global para o cumprimento do item A listado acima. 

 

ITEM A – Banco de dados contábil e econômico (receitas, custos, despesas, rentabilidade e risco) da produção de 

Café, Laranja, Cacau, Maçã, Banana, Manga e Uva. 

A empresa deverá desenvolver este item de maneira a contemplar todos os municípios listados no quadro 1.  

É importante destacar que existem muitas peculiaridades que devem ser levadas em consideração durante o 

desenvolvimento do trabalho, tanto entre culturas quanto entre os municípios. A inobservância deste fato pode 

gerar complicações e inconsistências nos resultados. 

 
Quadro 1: Lista dos municípios contemplados por cultura. 

MUNICÍPIO-ESTADO CULTURA 

Abatiá – PR Café 

Brejetuba – ES Café 

Cacoal – RO Café 

Capelinha – MG Café 

Franca – SP Café 

Guaxupé – MG Café 

Itabela – BA Café 

Jaguaré – ES Café 

Luís Eduardo Magalhães – BA Café 

Manhumirim – MG Café 
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Monte Carmelo – MG Café 

Santa Rita do Sapucaí - MG Café 

Itamaraju – BA Mamão 

Itabela – BA Mamão 

Linhares – ES Mamão 

Pinheiros – ES Mamão 

Fraiburgo - SC Maçã 

São Joaquim - SC Maçã 

Vacaria - RS Maçã 

Lapa - PR Maçã 

Jaíba - MG Banana 

Janaúba - MG Banana 

Miracatu - SP Banana 

Registro - SP Banana 

Petrolina - PE Manga e Uva 

Alto Paraná – PR Laranja 

Rolândia – PR Laranja 

Alto Paraná – PR Laranja 

Rolândia – PR Laranja 

Eunápolis - BA Cacau 

Gandu - BA Cacau 

Ilhéus - BA Cacau 

Medicilândia - PA Cacau 

Canavieiras - BA Cacau 

 

Etapas do ITEM A: 

1) Concepção teórica; 

2) Acompanhamento da coleta de dados; 

3) Validação; 

4) Adequação da plataforma com seus sistemas e aplicativos computacionais para a disponibilização e 

análises das informações. 

 

1 – Concepção teórica: 

A empresa deverá: 

1) Desenvolver a metodologia contábil, econômica e de gestão de custos de produção, despesas, receitas, 

rentabilidade e risco, que deverá conter os itens abaixo: 

1.1) Estrutura de custos, despesas, receitas e fontes de rentabilidade e risco; 

1.2) Matriz de coeficientes técnicos; 

1.3) Grupos de custo, de despesa, de receita e os associados à rentabilidade e o risco; 

1.4) Agregação e formação do Demonstrativo de Resultado de Exercício (Receitas, Custos e Despesas) 

e demonstrativos de rentabilidade e risco. 

1.5) Estimativa de rentabilidade dos negócios produtivos. Ela considera os bens de capital e o capital 

de giro empregados. Esta metodologia deve ser adequada às peculiaridades (estrutura de capital, 
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riscos, liquidez de ativos etc.) do setor agropecuário e permitir a avaliação comparativa (custo de 

oportunidade) do negócio.  

Em resumo, a metodologia deverá comportar a coleta e análise de dados de forma a gerar 

indicadores contábeis de curto, médio e longo prazos e indicadores econômicos relativos à 

rentabilidade e ao risco do negócio; 

1.6) Cálculo de indicadores de custos relativos a custo de mão de obra e custo com mecanização. Ela 

deve possuir aderência à realidade encontrada nas regiões e ser correta frente ao referencial 

teórico aceito;  

1.7) Precificação dos bens de capital empregados no negócio. Ela deve possuir aderência à realidade 

encontrada nas regiões e ser correta frente ao referencial teórico aceito. 

 

2) Desenvolvimento da metodologia de coleta de dados 

2.1) Desenvolvimento da ferramenta para a coleta de dados que comporte todos os itens de custo, de 

despesa, de receita e relativos à rentabilidade e risco existentes e que consiga detectar 

inconsistências entre os dados coletados, impossibilitando a ocorrência de informações inválidas 

e irreais. Esta ferramenta deve organizar as informações em categorias por equivalência e gerar 

análises preliminares sobre a situação contábil e econômica da produção nos municípios visando 

à divulgação imediata dos resultados de maneira didática e passível de contradições.  

2.2) Definição dos métodos de coleta de dados. 

 

3) Realizar pesquisa preliminar (regiões e municípios selecionados) 

3.1) Tipos de manejo produtivo; 

3.2) Tecnologias empregadas; 

3.3) Características agroclimáticas; 

3.4) Coeficientes técnicos padrões para todos os itens de custo; 

3.5) Características das unidades produtoras; 

3.6) Categorização das unidades produtoras visando a formar estratos com características 

segregadoras; 

3.7) Coleta de dados e compilação de informações para a geração dos parâmetros utilizados nas 

fórmulas de depreciação para todos os bens de capital empregados (ativo não circulante), isto é, 

desvalorização dos bens de capital empregados; 

3.8) Informações prévias sobre tributos pagos pelos produtores que deverão ser deduzidos das 

receitas. É necessário que padrões sejam gerados para propiciar maior eficiência na coleta e 

cálculo de custos. 

 

 

 



FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL 
Campus da Universidade Federal de Lavras – C.P.3060  

37200.000 - Lavras/MG 
Fone (35)3829-1815 – Fax (35)3829-1868 

Home: www.fundecc.org.br 
LV0040/2014 

  

2 – Acompanhamento da coleta de dados 

A partir do conhecimento, metodologias, métodos, procedimentos e ferramentas desenvolvidas na etapa anterior, 

a empresa deverá acompanhar a coleta dos dados nos municípios (dados primários) selecionados de maneira a 

garantir que os mesmos se transformem em informações que expressem a situações contábeis e econômicas 

integrais e reais das unidades produtoras locais. É importante destacar que mesmo dentro de um mesmo 

município existe grande diversidade de processos produtivos, que alteram significativamente a estrutura e o 

conteúdo contábil das unidades produtoras.  

A equipe do Centro de Inteligência em Mercados (CIM/UFLA) deverá estar presente. 

 

3 – Validação 

A empresa deverá liderar a validação dos dados por meio de workshops realizados nos municípios participantes 

com a presença de produtores, técnicos e pesquisadores com experiência e conhecimento sobre as culturas 

contempladas. A equipe do Centro de Inteligência em Mercados (CIM/UFLA) e a equipe responsável pela coleta 

dos dados deverão estar presentes. 

 

4 – Adequação da plataforma com seus sistemas e aplicativos computacionais para a disponibilização e análises 

das informações. 

A plataforma de disponibilização e análise de dados deverá ser adequada à nova versão da metodologia e aos 

distintos municípios contidos no projeto. 

Esta etapa deverá ser realizada em duas sub etapas: 

4.1)  Concepção teórica: interface, mecanismos de entrada e de saída de dados, interação entre as variáveis e 

ferramentas de análise e disponibilização de dados.  

4.2) Elaboração das adequações que devem ser integralmente compatíveis com a plataforma existente. É 

imprescindível que as funcionalidades e a interface da versão anterior sejam mantidas intactas.  

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Os resultados devem ser ratificados na etapa de validação e atender aos objetivos e expectativas dos 

agentes envolvidos.  

 

A empresa contratada deverá apresentar: 

Etapa 1: Com 15 dias a partir da assinatura do contrato SETE documentos (Café, Laranja, Cacau, Maçã, 

Banana, Manga e Uva.) contendo: 

1) Sumário executivo 

2) Introdução 

3) Metodologia contábil, econômica e de gestão de custos de produção, despesas, receitas, 

rentabilidade e risco. 

4) Metodologia, métodos e ferramentas de coleta de dados 
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5) Resultados da pesquisa preliminar 

6) Justificativas teóricas e práticas para todos os itens acima 

7) Considerações finais com a ligação entre todo o conteúdo 

 

Etapa 2: Com 10 dias após o término da 1ª Etapa: 

1)  Relatório aprofundado e completo sobre o processo de coleta de dados, com anotações 

discriminadas que descrevam detalhadamente os procedimentos adotados pela equipe 

responsável pela coleta de dados, bem como a participação dos outros agentes envolvidos 

na coleta de dados. 

 

Etapa 3: Com 5 dias após o término da 2ª Etapa: 

1) Relatório aprofundado e completo sobre o processo de validação. Este deve ser elaborado 

objetivando corroborar as análises e informações geradas pelo Centro de Inteligência em 

Mercados (CIM/UFLA), bem como permitir a argumentação frente a futuros 

questionamentos realizados por agentes (governos federal, estadual e municipal, sistema 

sindical, produtores, etc.) envolvidos com estas culturas no Brasil. 

 

Etapa 4.1: com 15 dias após a assinatura do contrato, um documento contendo: 

• SUMÁRIO EXECUTIVO 

• PARTE I: A JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

• PARTE II: ASPECTOS OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVOS E SERVIÇOS 

• CONCLUSÃO 

Etapa 4.2: com 15 dias após o término da 1ª etapa, a plataforma em perfeito funcionamento e com todas as 

adequações realizadas. 

OBSERVAÇÃO: caso a validação indique problemas, todas as etapas anteriores deverão ser refeitas. 

 

II CONDIÇÕES GERAIS SOBRE A EMPRESA CONTRATADA 

 A empresa contratada será aquela que melhor se adequar às demandas do presente edital e apresentar 

os seguintes quesitos:  

1) A empresa deverá ter prestado serviços desta natureza e ter avaliação positiva, comprovada por carta de 

referência elaborada pelo contratante. 

2) Quadro permanente: a empresa deverá possuir em seu quadro permanente pelo menos um Engenheiro 

Agrônomo com mestrado ou doutorado em Administração com área de concentração em economia ou cadeias 

produtivas, devendo: 

2.1) Atuar na cadeia produtiva agroindustrial em áreas relacionadas à economia, finanças, contabilidade, 

estatística, simulações computacionais e inteligência competitiva. 

2.2) Ter experiência em trabalhos de campo, semelhantes aos referenciados neste edital, em pesquisa e extensão;  

2.3) Possuir publicações científicas e técnicas nas áreas definidas acima; 
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2.4) Ter conhecimentos para realizar trabalhos sobre indicadores, modelagem matemática e estatística para a 

análise de cenários, simulações estatísticas, desenvolvimento de modelos econométricos e trabalhar com análises 

cross section, longitudinais e séries temporais; 

2.5) Ter conhecimentos agrotécnicos. 

OBS: TODOS OS REQUISITOS DO ITEM 2 ACIMA DEVEM SER COMPROVADOS POR MEIO DE PUBLICAÇÕES, 

CERTIFICADOS, DIPLOMAS E HISTÓRICO ESCOLAR (pós graduação). O COORDENADOR DO PROJETO ATESTARÁ 

PESSOALMENTE O ENQUADRAMENTO DESTES PROFISSIONAIS AOS REQUISITOS. TAIS EXIGÊNCIAS SÃO 

NECESSÁRIAS UMA VEZ QUE O OBJETO DE TRABALHO É AGRÍCOLA, POSSUINDO CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS 

DO PROCESSO PRODUTIVO QUE O DISTINGUE DOS PRODUTOS INDUSTRIAIS. QUANTO AO CONHECIMENTO EM 

ADMINISTRAÇÃO, O MESMO É NECESSÁRIO PELO FATO DO TRABALHO EXIGIR EXPERIÊNCIA NA GESTÃO DE 

CUSTOS DE PRODUÇÃO E INDICADORES DE PREÇOS. 

2) Disponibilidade de encontros regulares: serão obrigatórias reuniões semanais de acompanhamento do 

projeto e, portanto a empresa deverá disponibilizar no mínimo um profissional com o perfil definido 

acima para que esteja na cidade de Lavras durante todo o período do projeto, ou seja, do primeiro dia 

após a assinatura até aprovação final dos serviços. 

 

III APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

A empresa contratada deverá apresentar, para o ITEM A especificado neste Termo de Referência, os seguintes 

documentos:  

• SUMÁRIO EXECUTIVO 

• ASPECTOS OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVOS E SERVIÇOS 

• RELATÓRIO SOLICITADO NO ITEM 

• CONCLUSÃO 

 

IV ESTRUTURA BÁSICA DA PROPOSTA 

i. Capa de identificação da proposta 

ii. Objeto 

iii. Serviços a serem prestados 

iv. Orçamento Global 

v. Cronograma 

vi. Validade da proposta 

 

V PRAZOS 

Os prazos para a entrega estão especificados ao final do detalhamento do ITEM A especificado neste Termo de 

Referência. 
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VI FORMA DE PAGAMENTO 

O 1º pagamento: 50% do valor global mediante a entrega dos seguintes trabalhos: 

ITEM A) Etapa 1 

ITEM A) Etapa 4.1 

O 2º pagamento: 50% do valor global mediante a entrega dos seguintes trabalhos: 

ITEM A) Etapa 2  

ITEM A) Etapa 3 

ITEM A) Etapa 4.2 

A entrega dos produtos especificados nos itens definidos neste Termo de Referência será acompanhada da 

inspeção, por parte do coordenador do projeto, que identificará se os mesmos correspondem de fato ao 

contratado e a este termo de referência e também avaliará se a qualidade dos produtos esta de acordo com os 

interesses do projeto. 

Dessa forma, tanto a concordância de que os trabalhos foram realizados dentro dos prazos e com a qualidade 

exigida, bem como a liberação dos pagamentos associados às etapas cumpridas dependem da aprovação do 

coordenador do projeto. 

 

Obs.: O 2º pagamento só será viabilizado mediante a apresentação dos relatórios final e com a aprovação do 

coordenador do projeto, Prof. Prof. Luiz Gonzaga de Castro Júnior. 

 

VII SANÇÕES 

Os prazos para execução dos serviços acima citados serão os definidos ao final do detalhamento de cada ITEM 

especificado neste Termo de Referência, sem possibilidades de prorrogação, estando a empresa contratada sujeita 

às penalidades em razão da não execução do trabalho ou desvio dos objetivos apresentados. 

 

 

_____________________________ 

Luiz Gonzaga de Castro Júnior 

Coordenador do Projeto 
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ANEXO II 

 

PROPOSTA DE PREÇOS (EM PAPEL TIMBRADO) 

 

À  

Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural – FUNDECC.  

 

Modalidade: TOMADA DE PREÇO nº 00xx/2014 

Processo: 19531/2014 

Tipo: Menor Preço global  

Regime de execução: Imediato 

 

Data de Abertura: xx/xx/xxxx 

Horário::xx:xx 

 

(Local e data)  

 

Prezados Senhores  

 

Encaminhamos a V. Sª., proposta para prestação de serviços para desenvolvimento da metodologia contábil e 

econômica, de coleta de dados, de acompanhamento periódico e acompanhamento da coleta de dados relativos 

ao Ativos do Campo das culturas do Café, Laranja, Cacau, Maçã, Banana, Manga e Uva, para o Projeto 

CNA/FUNDECC - Contrato 0015/2014. 

 

Comprometemo-nos à execução de todos os serviços propostos, nos seguintes termos:  

 

ESTRUTURA BÁSICA DA PROPOSTA 

i. Capa de identificação da proposta 

ii. Objeto: prestação de serviços para desenvolvimento de metodologia contábil e econômica, de coleta de 

dados, de acompanhamento periódico e acompanhamento da coleta de dados relativos ao Ativos do Campo das 

culturas do Café, Laranja, Cacau, Maçã, Banana, Manga e Uva. 

iii. Serviços a serem prestados: (de acordo com o Termo de Referencia) 

iv. Orçamento Global: R$xxxxxxxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

v. Cronograma: (de acordo com o Termo de Referencia) 

vi. Validade da proposta 

v.  Valor total: R$ ......................... (........................); 

vi. Prazo de execução: ...... (........................) dias, contados a partir da data de emissão da Ordem de Início 

pela Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural - FUNDECC ; 

vii. Prazo de validade: ....... (.............................) dias, contados a partir da data desta licitação; 

 

  Representante legal:  

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

(nome, RG, CPF e assinatura do representante legal da  empresa)  
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ANEXO III 

 

 

 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 A empresa ________________________, com sede na cidade de ____________________, Estado de 

_____________ , na Rua ________________, nº _______ , inscrita no CNPJ/MF sob o nº __________________, 

por seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penalidades da lei, que até a presente data inexistem 

impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

 

 Local, data e ano. 

 

 ___________________________________  

 Nome: 

 Carteira de Identidade: 
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ANEXO IV 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

A Empresa....................................., inscrita no CNPJ.........................., sediada a rua............................nº ............. 

bairro........ na cidade de ..... no Estado .......................CEP..................., por intermédio de seu representante legal o 

Sr....................................., portador da Carteira de Identidade nº..................... e do CPF nº ......................, declara, 

para fins do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 

de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de dezesseis anos . 

 

 

 

Localidade 

Data 

 

 

 

 

 

Assinatura do Responsável 
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ANEXO V 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº _____, QUE 

ENTRE SI FAZEM, A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

CIENTÍFICO E CULTURAL e ---------------------. 

  

O presente contrato administrativo rege-se pela TOMADA DE PREÇO 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 do direito privado, entre a FUNDAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL, inscrita no CNPJ nº 07.905.127/0001-07 representada pela sua 

Diretor Executivo, Prof. Rilke Tadeu Fonseca de Freiras, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 

xxxxxxxxxxxx, SSP-xxxx, CPF nº xxxxxxxxxxxxxxxx, residente à Rua xxxxxxxxxxxxxxx, nº xxxx, Bairro xxxxxxx, na 

Cidade de Lavras, no Estado de Minas Gerais, doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado 

______________, pessoa jurídica de direito privado, 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 ______________, tem entre si justo e contratado o 

seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa especializada para desenvolvimento de 

metodologia contábil e econômica, de coleta de dados, de acompanhamento periódico e acompanhamento da 

coleta de dados relativos ao Ativos do Campo das culturas do Café, Laranja, Cacau, Maçã, Banana, Manga e Uva, 

conforme relação contida no Anexo I do instrumento convocatório, nº ---/------ parte integrante do presente 

instrumento independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO PARA EXECUÇÃO 

Fica estipulado o prazo IMEDIATO, a contar de sua assinatura, para a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ora licitados, 

mediante fiscalização da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

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

 

Subcláusula Primeira. Já estão incluídas, no valor total, todas as despesas de frete, transporte e demais encargos 

indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato.  

 

Subcláusula Segunda. Existindo discrepância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os unitários e, 

havendo discordância entre os preços em algarismos e por extenso, prevalecerão estes últimos.  

 

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 efetuado 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 
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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 Autorização de Fornecimento (AF). 

 

Subcláusula Primeira.  Todos os pagamentos serão efetuados mediante depósito na conta corrente, agência e 

banco indicados pela Contratada. 

 

Subcláusula Segunda. O pagamento será efetuado da seguinte forma: 

O 1º pagamento: 50% do valor global mediante a entrega dos seguintes trabalhos: 

ITEM A) Etapa 1 

ITEM A) Etapa 4.1 

O 2º pagamento: 50% do valor global mediante a entrega dos seguintes trabalhos: 

ITEM A) Etapa 2  

ITEM A) Etapa 3 

ITEM A) Etapa 4.2 

 

OBS: O 2º pagamento só será viabilizado mediante a apresentação do relatórios final e com a aprovação do  

coordenador do projeto, Prof.  Prof. Luiz Gonzaga de Castro Júnior. 

 

Subcláusula Terceira - A entrega dos produtos especificados nos itens definidos no Termo de Referência será 

acompanhada da inspeção, por parte do coordenador do projeto, que identificará se os mesmos correspondem de 

fato ao contratado e a este termo de referência e também avaliará se a qualidade dos produtos esta de acordo 

com os interesses do projeto. 

 

Subcláusula Quarta. No caso do fornecedor estar com a documentação vencida por ocasião do pagamento, este 

ficará suspenso até que a empresa regularize sua situação. 

 

Subcláusula Quinta.  As filiais de empresas que possuírem domicílio fiscal próprio e emitirem Nota Fiscal, farão 

seu cadastramento independente da matriz. 

 

Subcláusula Sexta. 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 Setima A consulta de que trata a subcláusula quarta, será feita por meio do CNPJ/MF constante na 

Nota Fiscal apresentada ao Setor de Contabilidade e Financeiro da FUNDECC. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas oriundas deste Contrato, para o presente exercício, correrão à conta dos recursos orçamentários, 

fonte Projeto CNA - Contrato nº 0015/2014 - Elemento de Despesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, destinado a esse 

fim, gerenciado pela FUNDECC 

 

Subcláusula Única. A FUNDECC reserva-se o direito de, a seu exclusivo juízo, utilizar ou não a totalidade da verba 

prevista para a prestação do serviço. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
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A entrega dos produtos especificados no Termo de Referência será acompanhada da inspeção, por parte do 

coordenador do projeto, Prof. Luiz Gonzaga de Castro Junior. 

Dessa forma, tanto a concordância de que os trabalhos foram realizados dentro dos prazos e com a qualidade 

exigida, bem como a liberação dos pagamentos associados às etapas cumpridas dependem da aprovação do 

coordenador do projeto. 

 

Subcláusula Primeira. O serviço só será recebido se possuir a garantia de qualidade e executado dentro do exigido 

no instrumento convocatório e seus anexos.  

 

Subcláusula Segunda. Validade de no mínimo 60 (sessenta) dias para os preços oferecidos; 

  

Subcláusula Terceira. O acompanhamento e fiscalização da execução contratual serão de total responsabilidade 

do Coordenador do Projeto, Prof. Luiz Gonzaga de Castro Júnior, conforme Cláusula nona, IV. 

  

Subcláusula Quarta. O serviço ou fornecimento executado em desacordo com o estipulado neste instrumento de 

contrato, nos anexos do edital e na proposta da CONTRATADA será rejeitado parcialmente ou totalmente, 

conforme o caso. 

  

Subcláusula Quinta. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do 

fornecimento, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei 

ou por este instrumento.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

I - 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 a CONTRATANTE; 

II - responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar 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; 

III - fornecer os serviços conforme especificações e condições contidas no instrumento convocatório, no presente 

Contrato e na proposta apresentada; 

IV - fornecer sempre produtos de primeira qualidade, sem defeitos ou outras indicações de perda de qualidade, 

bem como zelar pela excelência na prestação de serviços; 

V - Indicar o nome e endereço do banco, o número da conta corrente e agência, e quaisquer outras referências 

necessárias para viabilizar o pagamento de que trata a cláusula quinta, subcláusula primeira deste contrato. 

 

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 e no Contrato a ser assinado 

com a CONTRATANTE; 

 

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: 
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I - promover os pagamentos dentro do prazo estipulado na cláusula quinta, subcláusula segunda; 

II - fornecer, sempre que solicitados 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 - designará, formalmente, servidor para exercer o acompanhamento e fiscalização da execução contratual, 

conforme cláusula sétima, subcláusula terceira. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RELAÇÕES ENTRE AS PARTES: 

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

 

CLÁUSULA ONZE - 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, a contar do primeiro dia útil da data fixada para entrega do 

serviço, calculada sobre o valor do serviço em atraso. 

 

II – Multa de 2% a 30% (dois a trinta 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, (sem justo motivo); 

 

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 01 (um) dia na entrega ou execução dos serviços solicitados ensejará a rescisão contratual, 

sem prejuízo da multa prevista no item I 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 da FUNDECC rescindir o contrato, mediante notificação expressa à 

Contratada, respeitando o direito a contraditória 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.  
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CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

Compete a ambas as 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 TREZE - 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 QUATORZE - DA RESCISÃO 

Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, a rescisão contratual será aplicada 

de acordo com as hipóteses previstas no instrumento convocatório e nas seguintes hipóteses previstas nos artigos 

77 a 80 da Lei de Licitações vigente no país, especialmente se a Contratada: 

 

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 QUINZE - 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 DEZESSEIS - DA UTILIZAÇÃO DO NOME DA CONTRATANTE 

A CONTRATADA não poderá, salvo em currículum vitae, utilizar o nome da 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 da CONTRATANTE, à 

imprensa em geral, sobre quaisquer assuntos relativos às atividades da CONTRATANTE, bem assim de sua 

atividade profissional, sob pena de imediata rescisão contratual e sem prejuízo das demais cominações cabíveis.  

 

CLÁUSULA DEZESSETE – DA LICITAÇÃO 

O presente Contrato foi objeto de licitação, na modalidade tomada de preço, conforme procedimento administrativo 

TP nº ____________  nos termos da Lei nº. 8.666/93 e demais disposições. 
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CLÁUSULA DEZOITO – DA PUBLICAÇÃO  

 

A eficácia deste Contrato e seus eventuais aditivos ficam condicionados à publicação do respectivo extrato no Diário 

Oficial da União, que será providenciada pela FUNDECC até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, no 

prazo de vinte dias a contar daquela data, conforme determina o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DEZENOVE – DO FORO: 

Fica eleito o foro da Justiça Federal da cidade de Lavras, do Estado de Minas Gerais, para dirimir as questões que 

porventura venham a surgir, por força do presente instrumento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

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. 

 

Local e data. 

 

P/CONTRATANTE      P/CONTRATADA 

Rilke Tadeu Fonseca de Freitas  Representante 

Diretor Executivo   

FUNDECC   

 

 

    Prof. Luiz Gonzaga de Castro Júnior 

     Coordenador do Projeto 

 

Testemunhas: 

 

Nome completo   Nome completo  

CI / CPF   CI / CPF  
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ANEXO VI 

 

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel timbrado da empresa) 

 

 

  

CARTA DE PREPOSTO 

 

 

 

                                                                       (Local  e  data)           

  

  

À  

Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural - FUNDECC  

 

  

  

  

Prezados Senhores    

  

Apresentamos o(a) Senhor(a) ............... (Qualificação: nome, nacionalidade, profissão, estado civil)....................,  

portador(a) da Cédula de Identidade nº ..........................., CPF n° .............................. , residente e domiciliado na 

Av/Rua ....................... , n°......, Bairro.................... , na cidade de ....................... , Estado ...............,para representar 

nossa Empresa......................................................,CNPJ ..........................,situada na Av/Rua..................... , n°........, 

Bairro..............., na cidade de.................., Estado............, na sessão de abertura dos envelopes  de nºs 1 e 2, 

correspondentes, respectivamente, à  1ª FASE/HABILITAÇÃO, a 2ª FASE/PROPOSTA DE PREÇOS, do Processo 

Licitatório 19531/2014, Tomada de Preços 00xx/2014,  destinada  à prestação de serviços para desenvolvimento 

da metodologia contábil e econômica, de coleta de dados, de acompanhamento periódico e acompanhamento da 

coleta de dados relativos ao Ativos do Campo das culturas do Café, Laranja, Cacau, Maçã, Banana, Manga e Uva, 

para o Projeto CNA/FUNDECC - Contrato é 0015/2014, que está apto e autorizado(a) a decidir sobre quaisquer 

eventualidades que possam surgir no certame, incluída a renúncia de prazo e do direito de recurso sobre decisões 

pronunciadas.   

  

  

Atenciosamente 

 

 

 

Representante legal:  

 

............................................................................................................... . �(reconhecer firma) 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA  EMPRESA)  

(nome, RG, CPF e assinatura do representante legal da empresa) 

 


