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EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 043/2015 

FADEPE/JF 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Processo nº: 0975/2015 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 

Data: 14 de julho de 2015 

Horário: 10h00 (dez horas - Horário de Brasília/DF)  

Local: Prédio do CRITT – Campus Universitário, Sede da FADEPE/JF 

 

A Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão – 
FADEPE/JF, mediante o(a) pregoeiro(a) formalmente designado(a) pela Portaria nº 
031/2014-DE, de 19-09-2014, torna público para conhecimento dos interessados que na 
data, horário e local acima indicados fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL SRP, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste Edital e seus 
Anexos. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto nas Leis 10.520/2002 e 
8.666/93, Decreto nº 3.555/00 e demais normas aplicáveis, bem como pelas condições 
abaixo: 

 

I - DO OBJETO 

 

1.1 - O objeto deste processo é a eventual contratação de empresa para prestação de 
serviços de fotocópias, impressões, encadernações e afins, para atendimento aos 
projetos gerenciados pela FADEPE/JF. 

1.2 – A descrição detalhada dos serviços está indicada no Anexo I. 

1.3 – A aquisição, objeto da presente ata, poderá sofrer acréscimos e/ou supressões, até 
o limite previsto no artigo 65 da lei nº 8.666/93. 

 

II - DA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 - Poderão participar deste Pregão quaisquer empresas que atendam às condições 
deste edital e apresentem os documentos nele exigidos, em original ou cópia autenticada 
por Cartório de Notas e Ofício competente. 

2.2 – Não poderão participar deste Pregão: 

2.2.1 – Empresas que estejam em processo de recuperação extrajudicial, em 
processo de falência, sob concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação; 

2.2.2 – Empresas reunidas em consórcio; 

2.2.3 – Empresas estrangeiras que não funcionem no país; 

2.2.4 - Pessoas jurídicas que não explorem ramo de atividade compatível com o 
objeto desta licitação; 
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2.2.5 - Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, punidas nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02; 

2.2.6 - Empresas com suspensão temporária para licitar ou contratar, nos 
termos do artigo 87, inciso III, da Lei nº 8666/93; 

2.2.7 - O participante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento 
às exigências de habilitações previstas neste edital, e aos requisitos do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123/2006, de 14/12/2006, para fazer jus aos benefícios previstos na 
referida norma, se for o caso.  

 

III – DOS PROCEDIMENTOS 
 
 
3.1 - No dia, horário e local estabelecidos neste edital, serão realizados pelo pregoeiro, 
em sessão pública, o credenciamento dos interessados e o recebimento dos envelopes 
“PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”, correspondentes a este Pregão. 
3.2 – Aberta a sessão, o representante legal do participante deverá CREDENCIAR-SE 
perante o pregoeiro, comprovando possuir poderes para formulação de lances e para a 
prática de todos os demais atos relativos a este pregão; DEVENDO O INTERESSADO 
OBSERVAR TODOS OS DETALHES DESCRITOS NO ITEM 4 (ABAIXO), ESPECIALMENTE PARA 
A ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO/DECLARAÇÕES A SEREM APRESENTADAS NESTA 
FASE. 
 3.2.1 – A chegada de novos interessados, para participar do certame, será permitida 
somente até o encerramento da fase de credenciamento. 
3.3 - No mesmo ato o pregoeiro receberá os envelopes “PROPOSTA” e “HABILITAÇÃO”, 
em separado; procedendo, em seguida, à abertura dos envelopes “PROPOSTA” e aos 
seguintes procedimentos: 

3.3.1 – Uma vez iniciada as aberturas dos envelopes “PROPOSTA”, não serão 
permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado final deste pregão, 
ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais; alterações 
essas que serão avaliadas pelo pregoeiro; 

3.3.2 - Conferência, análise, rubrica e classificação das propostas em confronto 
com o objeto e exigências deste edital; 

3.3.2.1 - A desclassificação da proposta do participante importa preclusão 
do seu direito de participar da fase de lances verbais; 

3.3.2.2 - Após a fase de classificação, não caberá desistência das 
propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo 
pregoeiro. 

3.3.3 - Classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas apresentadas 
com valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de 
menor preço. 

3.3.3.1 - Não ocorrendo o número mínimo de 03 (três) propostas, de acordo 
com o critério anterior, serão selecionadas a três melhores propostas dentre as 
apresentadas; 

3.3.4 - Colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado. 
3.3.5 – Classificadas as propostas, será iniciada a etapa competitiva, onde o 

pregoeiro convidará individualmente os participantes classificados, de forma sequencial, 
a apresentarem lances verbais distintos e decrescentes, a partir do participante detentor 
da proposta de maior preço, e as demais, em ordem decrescente de valores ofertados. 

3.3.5.1 - A diferença mínima para os lances verbais globais será de R$50,00. 
3.3.6 – O participante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando 

convocado pelo pregoeiro, ficará excluído dessa etapa e terá mantido o seu último preço 
apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

3.3.7 - O participante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos no envelope “HABILITAÇÃO”, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido 
neste edital, ou com irregularidades, será inabilitado. Não se admitirá complementação 
posterior à sessão. 
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3.4 – Caberá ao Pregoeiro, ainda, como parte das atribuições que lhe competem, durante 
a realização deste Pregão: 

3.4.1 - Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 
3.4.2 - Examinar a aceitabilidade da proposta ou do lance de menor preço, quanto 

ao objeto, decidindo, motivadamente, a respeito da escolha que vier a ser adotada; 
3.4.3 - Adjudicar o objeto deste Pregão ao participante vencedor, detentor da 

proposta considerada como a mais vantajosa para a FADEPE/JF, depois de constatado o 
atendimento das exigências deste edital; 

3.4.4 - Receber, examinar e instruir os recursos contra suas decisões, 
relativamente a este Pregão; 

3.4.5 - Encaminhar ao Diretor Executivo da FADEPE/JF o processo relativo a este 
Pregão, devidamente instruído, depois de ocorrida a adjudicação, com vistas à 
homologação deste procedimento licitatório e à contratação do objeto com o participante 
vencedor. 
3.5 - Ao Diretor Executivo da FADEPE/JF caberá: 

3.5.1 - Decidir os recursos contra atos do pregoeiro; 
3.5.2 - Homologar o resultado deste pregão, depois de decididos os recursos 

porventura interpostos contra atos do pregoeiro, e promover a celebração do contrato 
correspondente. 
3.9 - Se houver necessidade de interrupção dos trabalhos, os motivos serão consignados 
em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente pelo 
pregoeiro. 

3.5.1 – Todos os documentos e/ou envelopes ficarão em poder do pregoeiro e sob 
sua guarda até nova reunião, oportunamente marcada para prosseguimento dos 
trabalhos. 
3.6 - Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados pelo pregoeiro, 
pela equipe de apoio e pelos representantes dos participantes presentes à sessão deste 
pregão. 
3.7 - Ultrapassada a fase de análise das propostas, não caberá desclassificar os 
participantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos depois do julgamento. 
3.8 - É facultado ao pregoeiro, ou ao Diretor Executivo da FADEPE/JF, na qualidade de 
Autoridade Superior, em qualquer fase deste pregão, a promoção de diligência destinada 
a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da 
proposta/habilitação. Neste caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da 
diligência promovida. 
3.9 – A adjudicação deste pregão e a homologação do seu resultado somente serão 
efetivadas se não houver manifestação dos participantes e suas respectivas intenções de 
interpor recurso, devidamente registrada em ata durante o transcurso da sessão do 
pregão; ou depois do deferimento ou indeferimento do recurso interposto, e dado 
conhecimento do seu resultado, transcorridos os prazos legais. 
3.10 - Da reunião será lavrada ata onde constarão os registros dos representantes dos 
participantes credenciados, das propostas escritas e dos lances verbais apresentados, da 
análise das propostas e dos documentos de habilitação, da manifestação dos 
participantes de interpor recurso, sem prejuízo de outros porventura ocorridos. Lavrar-se-
á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes; que, ao final, 
será assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e participantes presentes. 
3.11 - Depois de concluída a licitação e assinado o respectivo contrato, os envelopes não 
abertos, contendo a documentação dos demais participantes, serão devolvidos pelo 
pregoeiro aos respectivos participantes. 
 

 
IV - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
 
4.1 - O credenciamento das empresas interessadas no certame será efetivado no mesmo 
dia, horário e local de realização da sessão do pregão.  

http://www.fadepejf.org.br/
mailto:licitacao2.fadepe@ufjf.edu.br


 

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, ENSINO,  

PESQUISA E EXTENSÃO – FADEPE/JF 

 

Campus da UFJF – Bairro Martelos – Juiz de Fora – MG – Caixa Postal 20040 – CEP 36036-900 
Telefone: (32) 3231-2120 / 3231-2250 – www.fadepejf.org.br 

licitacao2.fadepe@ufjf.edu.br 
 

 

 

4.2 – O(a) representante legal dos interessados deverá apresentar-se ao pregoeiro para 
efetuar seu credenciamento como participante, munido de cópia autenticada do 
documento de identidade ou outro equivalente, e de cópia autenticada de instrumento 
público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida (se for o caso), 
onde o sócio, proprietário, dirigente, representante ou assemelhado da empresa 
proponente se apresente como detentor de poderes para formular ofertas e lances de 
preços, e para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; acompanhado(a), 
ainda, de cópia autenticada do respectivo Estatuto/Contrato Social/Última alteração, no 
qual estejam expressos os poderes para exercer os direitos e obrigações em referência. 
4.3 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de 
uma empresa junto à FADEPE/JF neste pregão; sob pena de exclusão dos participantes 
representados. 
4.4 – O representante legal que não se credenciar perante o pregoeiro ficará impedido de 
representar o participante durante a sessão do pregão. 
 4.4.1 – Nesse caso, o participante ficará excluído da etapa de lances verbais e será 
mantido o valor apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas 
e apuração do menor preço. 
4.5 - Ainda na fase de credenciamento, e em conjunto com os documentos de 
representação supra citados, a empresa interessada deverá apresentar declaração de que 
tem pleno conhecimento do edital e que atende às exigências de habilitação previstas 
neste Edital, conforme modelo a seguir: 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

(Nome da empresa) ---------------------------------------------, CNPJ nº -----------------------------
----, sediada (endereço completo) -------------------------------, declara, sob as penas da Lei, 
que tem pleno conhecimento de todo o constante do Edital do Pregão Presencial SRP 
043/2015 em realização, e que atende às exigências de habilitação do presente processo 
licitatório. 

Declara, da mesma forma, que seu representante legal encontra-se habilitado a 
praticar todos os atos inerentes ao procedimento licitatório, inclusive, o de apresentar 
lances.  
   

Cidade/UF,       de                    de 2015. 
 

______________________________________________ 
(nome e número da identidade do declarante) 

 
4.6 – Deverá apresentar, ainda, Declaração de Elaboração Independente de Proposta, 
conforme modelo no Anexo V. 
 
4.7 - Deverá apresentar, ainda, Declaração de que cumpre o que dispõe a Lei 9.854/99, 
conforme modelo a seguir: 

 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

(Nome da empresa) -------------------------------------------------, CNPJ nº ---------------------------------
------------, sediada (endereço completo) ------------------------------------ , declara, sob as penas da 
Lei, que não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a 
realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer 
trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos (conforme Lei nº 9.854/99). 
 

Cidade/UF,       de                    de 2015. 
 

________________________________________________ 
(nome e número da identidade do declarante) 
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4.8 - Deverá apresentar, se for o caso, Declaração de que atende aos requisitos do Artigo 
3º da Lei Complementar nº 123/2006, de 14/12/2006, para fazer jus aos benefícios 
previstos na referida Lei. 

 
 
V - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES “PROPOSTA DE PREÇOS” E “HABILITAÇÃO”  

 
5.1 – Terminado o credenciamento, o pregoeiro solicitará aos representantes 
credenciados a apresentação dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇO” e “HABILITAÇÃO” 
dos participantes. Estes envelopes deverão ser opacos e estarem lacrados, contendo as 
seguintes indicações: 
 

       5.1.1 – Envelope referente à proposta: 
 
       FUNDAÇÃO DE APOIO E DES. AO ENS. PESQ. E EXTENSÃO – FADEPE/JF 
 PROPOSTA DE PREÇO 
 PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 043/2015 
 RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
 CNPJ N° 
 
 
       5.1.2 – Envelope referente à habilitação: 
 
       FUNDAÇÃO DE APOIO E DES. AO ENS. PESQ. E EXTENSÃO – FADEPE/JF 
 HABILITAÇÃO 
 PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 043/2015 
 RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
 CNPJ N° 
 

 
VI – DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
6.1 - Os documentos da PROPOSTA DE PREÇO, exigidos neste Edital, deverão ser 
apresentados em uma única via devidamente datada e assinada pelo representante legal 
do participante. Todos os documentos da proposta de preços deverão estar numerados 
sequencialmente, da primeira à última folha, de modo a refletir o seu número exato. A 
eventual falta de numeração será suprida pelo representante do participante ou pelo 
Pregoeiro na sessão de abertura das propostas. 
6.2 - A PROPOSTA DE PREÇO deverá atender aos seguintes requisitos mínimos: 
           6.2.1 – Estar redigida em português e com clareza, podendo ser datilografada ou 
digitada. Não poderá apresentar emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas. Deverá 
ser datada e assinada, constando o número deste pregão, a razão social do participante, 
o CNPJ, o endereço, números de telefone e e-mail (se houver), e a indicação do banco, 
agência e conta corrente para possível emissão de documentos e posterior pagamento; 

6.2.2 – Apresentar prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias corridos, a 
contar da data de sua apresentação; 

6.2.3 – APRESENTAR OS VALORES UNITÁRIOS PARA OS ITENS, BEM COMO O VALOR 
GLOBAL DA PROPOSTA; 

 6.2.3.1 – O critério de julgamento por menor preço GLOBAL se justifica 
tendo em vista a afinidade entre os itens; apresentando-se, em alguns casos, como 
partes fracionadas de um todo; podendo ocasionar falhas e dificuldades de operação, na 
hipótese de divisão das demandas entre mais de um fornecedor. 

6.3 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades 
insanáveis. 
6.4 – O valor estimado do presente processo é de R$219.550,00, sendo a 

mencionada quantia meramente estimativa de gasto, não podendo ser 
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exigida, nem considerada, como valor para pagamento mínimo. Tal 
estimativa poderá sofrer acréscimos ou supressões na forma da lei, sem que 
isto justifique motivo para qualquer indenização ao adjudicatário; tratando-
se, inclusive, de um registro de preços. 

 
 

VII - DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
 
7.1 - No local, dia e hora definidos no presente Edital, e vencidos a fase de 
credenciamento/representação, o pregoeiro, com o auxílio de sua equipe de apoio, abrirá 
os envelopes contendo as propostas, realizando os seguintes procedimentos: 

7.1.1 - Verificação das propostas quanto ao atendimento dos requisitos mínimos 
estabelecidos no Edital, devendo ser classificada para a etapa competitiva, ou seja, fase 
de lances verbais, aquelas que atenderem plenamente a esses requisitos; 

7.1.2 - Ordenamento e definição da proposta de menor preço global e daquelas que 
contenham valores sucessivos e superiores à de menor preço em até 10% (dez por 
cento), nos termos do inciso VI, do art. 11 do Regulamento constante do anexo I do 
Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000. Quando não forem verificadas, no mínimo, 
três propostas de menor preço, na forma preestabelecida, o Pregoeiro classificará as 
melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores 
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 
escritas. Não existindo 03 (três) propostas, o pregoeiro classificará as existentes; 

7.1.3 – Por questão de transparência e justiça na competição, será informado, 
antes do início da fase de lances, sobre as empresas que optarem pelos benefícios 
da Lei Complementar nº 123/2006, perante os demais participantes presentes; a 
fim de não restar dúvidas quanto à etapa de lances do certame, onde as empresas 
enquadradas como tal poderão invocar os direitos de preferência na classificação 
final, na forma da lei; 

7.1.4 - Aos proponentes proclamados e classificados, conforme critério estabelecido 
no subitem 7.1.2, será dado oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais 
e sucessivos, de valores distintos e decrescentes; 
          7.1.4.1 - A diferença mínima para os lances verbais globais será de 
R$50,00. 

7.1.5 - Os lances verbais serão ofertados em relação ao menor preço da 
proposta. A empresa que não desejar ofertar lances, no momento adequado, isto dirá, 

ficando configurada sua imediata desistência da disputa de lances verbais; 
7.1.6 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o 

proponente desistente às penalidades cabíveis e especificadas no presente Edital; 
7.1.7 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem/benefício não prevista 

no objeto deste edital e seus Anexos; 
7.1.8 - Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e 

valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade; 
7.1.9 - Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva e serão ordenadas as 

ofertas exclusivamente pelo critério de menor preço global. 
7.2 - A nova Proposta de preços da vencedora, contendo as especificações detalhadas do 
objeto, com o preço total já atualizado e em conformidade com o lance eventualmente 
ofertado, tendo como base o menor preço global, deverá ser apresentada no prazo 
máximo de até 2 (dois) dias úteis, excluindo-se o dia da convocação e incluindo o último.  

7.2.1 - Apesar de o julgamento ser do tipo menor preço global, não serão aceitos 
valores individuais finais para os itens acima dos estimados, sendo toda a proposta 
desclassificada neste caso. 

  
 

VIII – DA HABILITAÇÃO 
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8.1 - Sendo aceitável a proposta de menor preço global, será verificado o atendimento 
das condições HABILITATÓRIAS do participante que a tiver formulado. 

8.2 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados 
em original (que possam ficar retidos no processo) ou cópias autenticadas 
por Cartório competente. 

8.3 - Não serão aceitas “cópias simples” (excetuando-se os documentos válidos 
expedidos diretamente de sites, devidamente atualizados), “protocolos de entrega” ou 
“solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente 
edital e seus anexos. 

8.4 - A habilitação do participante vencedor estará condicionada ao atendimento das 
seguintes exigências: 

8.4.1 – Apresentação de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente 
Impeditivo de sua Habilitação, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador 
dos participantes, com o nº da identidade do declarante, conforme modelo a seguir: 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 (Nome da empresa) ------------------------------------, CNPJ nº -------------------------------, 
sediada (endereço completo) -------------------------------, declara, sob as penas da Lei, que 
até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação no 
presente processo licitatório, PP SRP 043/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

 

Cidade/UF,       de                    de  2015. 

____________________________________________ 

(nome e número da identidade do declarante) 

 

8.4.2 - A empresa que optar pelo não cadastramento e habilitação parcial no SICAF 
terá que apresentar a documentação abaixo relacionada, de acordo com o art. 27 da Lei 
8.666/93, quando da realização da licitação: 

I – Habilitação jurídica:  

a)  Cédula de identidade do titular em referência; 

b)  Registro comercial, no caso de empresa individual; 

c)  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; 

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

e)  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. 

II –   Regularidade fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 
Geral de Contribuintes (CNPJ); 
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b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do participante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade junto a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos 
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), certidão negativa de débito junto 
ao INSS, Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do participante, ou outra 
equivalente, na forma da Lei; 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por Lei; 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 
1943. (Incluído pela Lei n° 12.440, de 2011) mediante apresentação de Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas – CNDT, incluída no art.27, IV da Lei n°8.666/93 pela Lei 
n°12.440/11. 

            III - Relativos à Regularidade Fiscal Estadual e Municipal:  

A regularidade do fornecedor, considerado isento dos tributos estaduais ou municipais, 
será comprovada mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da 
Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor ou outra equivalente, na forma da 
lei.  

            IV – Qualificação econômico-financeira: 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;              

             V – Qualificação técnica: 
a) Apresentar atestado(s) de que já desempenhou atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e em 
conformidade ao Anexo I deste edital. O atestado deverá ser emitido em papel timbrado 
com firma reconhecida e/ou com o nome e telefone do responsável pela emissão; 

b) A FADEPE/JF poderá solicitar, para comprovação técnica, realização de visita 
técnica/demonstrações dos serviços a serem realizados. 

8.4.2.1 - Quando se tratar de certidões em que a validade não esteja expressa, 
somente os documentos expedidos nos últimos 60 (sessenta) dias que antecederem à 
data da sessão deste certame serão considerados válidos. 

          

IX – DOS RECURSOS  

 

9.1- Declarado o vencedor pelo pregoeiro, qualquer participante 
credenciado/representado poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de 
interpor recurso; quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentação das razões do recurso, exclusivamente em meio físico (petição), sob 
protocolo; ficando os demais participantes, desde logo, intimados para apresentarem 
contra razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente - sendo-lhes asseguradas vistas respectivas/imediatas dos autos (contagem 
nos moldes do CPC). 

9.2 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 

9.3 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

9.4 - A decisão do pregoeiro deverá ser motivada e submetida à apreciação da 
autoridade responsável pela licitação. 
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9.5 - A falta de manifestação imediata e motivada do participante importará a decadência 
do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 

9.6 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos 
estabelecidos, bem como os que forem enviados por fax ou e-mail.  

9.7 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Sede 
da FADEPE/JF, Campus Universitário, Prédio do Critt, Bairro Martelos, Juiz de Fora/MG. 

 

X - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

10.1 - A adjudicação do objeto do certame será viabilizada pelo Pregoeiro, ao término da 
sessão, sempre que não houver recurso. Havendo recurso, a adjudicação somente será 
realizada depois de concluídos todos os procedimentos recursais.  

10.2 - A homologação da licitação é de responsabilidade da Diretora Executiva da 
FADEPE/JF, que só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente 
vencedor pelo pregoeiro; ou, quando houver recurso, pela própria autoridade 
competente. 

10.3 – Após o resultado da licitação, e antes da homologação, poderá ser realizada pela 
CONTRATANTE uma vistoria nas dependências da CONTRATADA para averiguação do 
atendimento às disposições do edital e seus anexos. 

 

XI – DAS OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA DA LICITAÇÃO 

 

11.1 – Após o recebimento da autorização, iniciar imediatamente os serviços, que 
deverão ser executados em conformidade com o contrato a ser assinado, 
responsabilizando-se integralmente pelos compromissos assumidos. A empresa deverá 
acatar, desde que compatíveis com o objeto licitado, todas as solicitações da FADEPE/JF. 

11.2 – Para realização de todos os serviços relacionados com  o objeto da presente 
licitação, a empresa somente poderá utilizar mão de obra especializada e devidamente 
capacitada. 

11.3 – Os trabalhos serão supervisionados por unidade designada pela FADEPE/JF, que 
poderá solicitar a suspensão do serviço que não estiver sendo realizado de acordo com 
as normas técnicas e o padrão de qualidade exigido.  

11.4 - Serão de inteira responsabilidade da empresa vencedora as despesas diretas ou 
indiretas, tais como: transporte de pessoal, materiais, equipamentos, salários, encargos 
sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, indenizações civis e quaisquer outras que 
forem devidas aos empregados da empresa no desempenho dos serviços; ficando, ainda, 
a FADEPE/JF e a UFJF isentas de qualquer vínculo empregatício. A inadimplência da 
contratada, com referência a estes encargos, não transfere à FADEPE/JF ou a UFJF a 
responsabilidade por seu pagamento. 

 

XII - DO PAGAMENTO 

 
12.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota 
fiscal, devidamente atestada pela unidade designada pela FADEPE/JF, em conta 
discriminativa, de acordo com as exigências administrativas em vigor. 

12.2 – A nota fiscal para pagamento deverá ser encaminhada após a prestação dos 
serviços, e em seu corpo deverá constar o nome do Projeto, número do Pregão, e, se 
houver, o número do contrato firmado entre a empresa e a FADEPE/JF. 
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12.3 - No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota 
fiscal/fatura, serão os mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, 
não respondendo a FADEPE/JF por quaisquer encargos resultantes de atrasos na 
liquidação dos pagamentos correspondentes. 

 

XIII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

13.1 - Os recursos, para cobrir as despesas decorrentes da aquisição dos objetos desta 
licitação, estão consignados nos projetos gerenciados pela FADEPE/JF. 

 

XIV - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
14.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com a FADEPE/JF, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, de acordo com o art. 7° da lei 10.520/02, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, ao participante 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; 
g) cometer fraude na prestação dos serviços; 
h) descumprir prazos. 
14.2 - Após a contratação, aplicar-se-á pena de advertência, que deverá ser feita através 
de notificação por meio de ofício, mediante contra-recibo do representante legal da 
contratada, estabelecendo prazo para cumprimento das obrigações descumpridas; 
14.3 – Descumprido o prazo estipulado no item 14.2, aplicar-se-á multa de 0,3% (três 
décimos por cento) sobre o valor do contrato a cada ocorrência incorrida pela 
CONTRATADA, sem prejuízo das demais penalidades; 
14.4 – Não havendo mais interesse da FADEPE/JF na execução do objeto, total ou 
parcialmente, em razão o descumprimento, por parte da empresa vencedora de qualquer 
das condições avençadas, poderá ser aplicada multa compensatória de 10% (dez por 
cento) sobre o valor do contrato, nos termos do inciso II do art. 87 da Lei 8.666/93. 
14.5 - As penalidades previstas poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente, aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 

XV - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 

15.1 - Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, deverão ser 
enviados ao(à) pregoeiro(a) antes de 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para 
abertura  da  sessão  pública, excluindo-se esta,  por  e-mail 
(licitacao2.fadepe@ufjf.edu.br), ou por escrito, entregue pessoalmente, até às 16h00. 

15.2 -  Antes de 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 
propostas,  excluindo-se esta, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do 
Pregão, conforme descrito no item 15.1. 

15.3 - Caberá ao(à) pregoeiro(a) decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e 
quatro) horas, conforme estabelecido no §1º do art. 18 do Decreto nº 5.450/2005.             

15.4 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame (§1º do art. 18 do Decreto nº 5.450/2005). 
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15.5 - As impugnações enviadas intempestivamente serão desconsideradas. 

15.6 - As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão 
disponibilizadas no processo, e encaminhadas por e-mail ao requisitante (sendo esta a 
via de reclamação); cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para a 
obtenção das informações prestadas.  

 

XVI – DO CONTRATO 

 

16.1 – A empresa vencedora da presente licitação será convocada para assinatura do 
contrato, conforme minuta em anexo.  

 

XVII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.1 - As empresas vencedoras deverão: 

17.1.1 - Cumprir a legislação trabalhista, previdenciária e social, bem como arcar 
com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em 
decorrência da sua condição de empregadora.  

17.1.2 - Responder pelos acidentes que venham a ocorrer com seus empregados 
quando em serviço, atendendo a todas as exigências das leis trabalhistas e 
previdenciárias e demais exigências legais para o exercício das atividades.  

17.1.3 - Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e à 
prevenção de acidentes, bem como as normas internas da FADEPE/JF.  

17.1.4 – Relatar à FADEPE/JF, de imediato, toda e qualquer irregularidade 
observada em virtude da prestação dos serviços e prestar todos os esclarecimentos que 
forem solicitados.  

17.2 - Correrão por conta da empresa vencedora todas as despesas inerentes à execução 
dos serviços, como, alimentação dos funcionários durante a execução dos serviços, 
estacionamentos, despesas inerentes ao transporte de materiais (combustível, 
manutenção, acidentes, multas, licenciamentos, seguro geral). 

17.3 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, 
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

17.4 - Esta licitação poderá ser revogada por interesse da FADEPE/JF em decorrência de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o 
ato, ou anulada por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, 
sem que os participantes tenham direitos a qualquer indenização, obedecendo ao 
disposto no art. 18 do Decreto nº 3.555/2000. 

17.5 - Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se 
divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido; exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

17.6 - É facultado ao pregoeiro ou à Diretoria Executiva da FADEPE/JF, na qualidade de 
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 de pregão. 

17.7 - As proponentes participantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
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17.8 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito automático à 
contratação dos serviços pela Administração. 

17.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de 
expediente normais, ressalvando-se que há prazos contados em dias úteis e outros em 
dias corridos. 

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

17.11 - Para fins de aplicação das sanções administrativas constantes do item 14 do 
presente Edital, o lance é considerado proposta. 

17.12 - As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da 
FADEPE/JF, a finalidade e a segurança da contratação. 

17.13 - Quaisquer informações complementares sobre o presente edital e seus Anexos 
poderão ser obtidas na FADEPE/JF, no Campus da Universidade Federal de Juiz de 
Fora/MG, Prédio do Critt, Bairro Martelos, em Juiz de Fora/MG, ou pelos telefones (0XX32) 
3231-2120, 3231-2250, no horário das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. 

17.14 - O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem do procedimento 
licitatório em questão será o Foro da Justiça Comum da Comarca de Juiz de Fora/MG. 

Juiz de Fora, 30 de junho de 2015. 

 

 

Renata Alves Campos Lima 

Gerente de Suprimentos 

FADEPE/JF 
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EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 043/2015 

FADEPE/JF 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Processo nº: 0975/2015 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 

Data: 14 de julho de 2015 

Horário: 10h00 (dez horas - Horário de Brasília/DF)  

Local: Prédio do CRITT – Campus Universitário, Sede da FADEPE/JF 

 

ANEXO I 

ESPECIFICAÇÕES 

 

1 – DO OBJETO: 

 

O objeto deste processo é a eventual contratação de empresa para prestação de 
serviços de fotocópias, impressões, encadernações e afins, conforme descrito abaixo. 

 

2 – DAS ESPECIFICAÇÕES (ESTIMATIVA): 

 

Itens 
Estimativa dos serviços a serem 

prestados 
Valor unitário Estimativa Valor total 

1 
Cópia (A4), monocromática, frente, 
papel 75g. 

R$0,10 550.000 R$55.000,00 

2 
Cópia (A4), colorida, frente, papel 
75g. 

R$1,20 10.000 R$12.000,00 

3 Encadernação até 100 folhas. R$2,50 3.000 R$7.500,00 

4 Encadernação de 101 a 200 folhas. R$3,00 5.000 R$15.000,00 

5 Encadernação acima de 201 folhas. R$3,50 1.000 R$3.500,00 

6 Ampliação / Redução (A4). R$0,30 1.000 R$300,00 

7 Ampliação / Redução (A3). R$1,00 1.000 R$1.000,00 

8 Cópia em A3. R$0,50 800 R$400,00 

9 
Impressão em preto e branco (A4), 
papel 75g. 

R$0,15 350.000 R$52.500,00 

10 
Impressão em preto e branco (A4), 
papel 90g. 

R$0,25 2.000 R$500,00 

11 Impressão colorida (A4), papel 90g. R$1,50 1.000 R$1.500,00 

12 Encadernação capa dura. R$35,00 500 R$17.500,00 

13 
Impressão colorida (A4), em papel 
couche. 

R$1,80 2.000 R$3.600,00 

14 
Impressão colorida (A4), em papel 
cartão. 

R$1,50 1.500 R$2.250,00 
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15 
Impressão colorida (A3), em papel 
couche. 

R$3,50 2.000 R$7.000,00 

16 
Impressão pôster em papel 
fotográfico fosco. 

R$45,00 300 R$13.500,00 

17 
Impressão de pôster em papel sulfite, 
150g. 

R$35,00 500 R$17.500,00 

18 Plotagem (A0) cad P/B. R$7,00 500 R$3.500,00 

19 Plotagem (A1) cad P/B. R$6,00 500 R$3.000,00 

20 Plotagem (A2) cad P/B. R$5,00 500 R$2.500,00 

 Valor total estimado   R$219.550,00 

 

 

3) CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 

3.1) A aquisição dos serviços, que ora são objeto de licitação, se faz necessária para 
atender às necessidades dos projetos gerenciados pela FADEPE/JF. A modalidade 
presencial se apresenta como a mais adequada, tendo em vista, inclusive, a necessidade 
de limitação da localização do ponto de atendimento - raio de 2 km (dois quilômetros) do 
campus da UFJF - especialmente para o pronto atendimento aos demandantes que 
precisam dos ditos serviços. Os deslocamentos dos demandantes, a cada solicitação de 
cópias e afins, além deste espaço delimitado, onerariam indiretamente os custos dos 
serviços (custos de locomoção, além do tempo que se perderia) – restando esta 
modalidade/limitação como a mais ideal e eficaz para os fins que se presta.  
3.2) A empresa contratada deverá observar a boa qualidade dos materiais empregados 
nos serviços, assim como do resultado da fotocópia e demais serviços, correndo por 
conta da Contratada todos os custos de manutenção dos equipamentos utilizados. 

3.3) A empresa contratada está obrigada a manter o espaço aberto de segunda a sexta-
feira, no horário de 08h00 às 22h00, e aos sábados no horário de 08h00 as 18h00. 

3.4) Nenhum vínculo de natureza empregatícia terá a empresa contratada e seus 
empregados com a UFJF e a FADEPE/JF; ficando, ainda, por conta da empresa contratada 
as despesas com taxas, tributos, bem como todas aquelas decorrentes da utilização do 
espaço e da atividade. 

3.5) A empresa contratada obrigar-se-á, através de contrato, a manter pelo prazo mínimo 
de 01 (um) ano, os mesmos preços dos serviços apresentados em sua proposta; salvo se 
ocorrerem situações excepcionais que coloquem em risco o equilíbrio econômico 
contratual, hipótese que será avaliada pelas partes, se ocorrer. 

3.6) A empresa contratada deverá manter no espaço um número mínimo de 01 (uma) 
máquina para fotocópias e afins, além de 01 (um) computador e demais equipamentos 
necessários às atividades afins. O número total de equipamentos pode variar, para mais, 
de acordo com a demanda. 

3.7)   É vedada a subcontratação dos serviços, ainda que parcial. 

3.8)  A responsabilidade pelo espaço a ser utilizado é exclusivamente da empresa 
contratada. 

3.9) A empresa contratada responderá, civil e criminalmente, pelos prejuízos a que der 
causa, ou pelos danos causados por seus subordinados, empregados, prepostos ou 
contratados. 

3.10) A Contratada será responsável por: 

a) Providenciar as licenças junto aos órgãos públicos competentes, apresentando-as à 
FADEPE/JF; 
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b) Apresentar comprovante de que houve contratação de seguros, notadamente 
apólice que cubra prejuízos decorrentes de incêndio, furto e acidentes, além daqueles 
que sejam obrigatórios por lei; 

c) Assegurar o acesso ao espaço aos servidores da UFJF e aos empregados da 
FADEPE/JF, quando no exercício de fiscalização do contrato. 

3.11) As dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail 
licitacao2.fadepe@ufjf.edu.br, e também pelos telefones: 3231-2120, ramal 223 (falar 
com Ricardo Bartoli ou Sabrina). 
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EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 043/2015 

FADEPE/JF 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Processo nº: 0975/2015 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 

Data: 14 de julho de 2015 

Horário: 10h00 (dez horas - Horário de Brasília/DF)  

Local: Prédio do CRITT – Campus Universitário, Sede da FADEPE/JF 

 

ANEXO II 

 

TERMO DE REFERENCIA 

 

1) Do objeto: 

O objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de fotocópias, 
impressões, encadernações e afins, conforme descrito no Anexo I. 

 

2)      Das Justificativas: 

A aquisição dos serviços, que ora são objeto de licitação, se faz necessária para atender 
às necessidades dos projetos gerenciados pela FADEPE/JF. A modalidade presencial se 
apresenta como a mais adequada, tendo em vista, inclusive, a necessidade de limitação 
da localização do ponto de atendimento - raio de 2 km (dois quilômetros) do campus da 
UFJF - especialmente para o pronto atendimento aos demandantes que precisam dos 
ditos serviços. Os deslocamentos dos demandantes, a cada solicitação de cópias e afins, 
além deste espaço delimitado, onerariam indiretamente os custos dos serviços (custos de 
locomoção, além do tempo que se perderia) – restando esta modalidade/limitação como 
a mais ideal e eficaz para os fins que se presta.  

 

3)      Das condições gerais para Participação: 

3.1) Poderão participar do presente certame os interessados que pertençam ao ramo de 
atividade do objeto licitado e atendam às condições desse Termo e do Edital e seus 
anexos. 

3.2)  A(s) empresa(s) envolvidas(s) no fornecimento ora licitado deverão cumprir 
regularmente  as etapas do procedimento licitatório, apresentando os documentos de 
habilitação jurídica, qualificação técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal. 

3.3) Não poderão concorrer, direta ou indiretamente nessa licitação:  

a) Empresas em estado de falência, de concurso de credores, de dissolução ou 
liquidação e em recuperação extrajudicial; 
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b) Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão/entidade da 
Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual ou municipal, bem 
como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a 
Administração Pública Federal; 

c) Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculado ao órgão/entidade promotor da 
licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável 
técnico; 

d) Empresas estrangeiras que não funcionem no país. 

 

4)     Das Propostas: 

4.1) O julgamento das propostas ocorrerá pelo critério do menor preço GLOBAL, conforme 
especificado no Anexo I. 

 4.1.1) O critério de julgamento por menor preço GLOBAL se justifica tendo em 
vista a afinidade entre os itens, apresentando-se, em alguns casos, como partes 
fracionadas de um todo; podendo ocasionar falhas e dificuldades de operação, na 
hipótese de divisão entre mais de um fornecedor. 

4.2)  A proposta deverá conter: 

4.2.1) Especificação clara e completa dos produtos oferecidos, obedecida a 
mesma ordem constante do Edital e seus anexos, indicando os quantitativos e suas 
especificações.  

4.2.2) Planilha de formação de preços, obedecendo à sequencia dos itens, sem 
conter alternativas de preços, ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter 
mais de um resultado, em moeda corrente nacional, expressos por algarismos, constando 
os valores unitários e totais de cada componente do Anexo I e o preço global por extenso, 
prevalecendo este último em caso de divergência. 

4.2.3) Na proposta de preço, a empresa licitante deverá apresentar cotação por 
item, já incluídos todos os custos; 

4.2.4) Declaração expressa que os preços propostos abrangem todos os insumos, 
incluindo quaisquer custos, despesas e encargos de qualquer natureza, como impostos, 
taxas, fretes, seguros e quaisquer outras parcelas que incidam direta ou indiretamente 
no fornecimento objeto deste certame, sendo vedado ao licitante vencedor qualquer 
pleito posterior a este título. 

 

5)     Dos Quantitativos: 

As quantidades dos produtos estão estabelecidas no Anexo I, sujeitas às variações 
permitidas na legislação, conforme art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

6)     Do Valor Estimado: 

Para a aquisição dos objetos do presente certame atribui-se o valor estimado de 
R$219.550,00. 

 

7)  Da Forma de Pagamento: 

7.1) Para as quitações das prestações de serviços em referência, a Contratada deverá 
emitir mensalmente notas fiscais/faturas individualizadas para cada projeto, referentes ao 
mês imediatamente anterior.  

7.2) A Contratante terá prazo de 30 (trinta) dias para efetuar os pagamentos das 
respectivas faturas, a contar da data da efetiva entrega da(s) respectivas notas 
fiscais/faturas dos serviços prestados. 
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8)      Do Prazo de Entrega:  

Os serviços serão realizados de prontidão, observada a ordem de chegada, a partir da 
formalização do pedido. 

 

 

9)      Do Local de Entrega: 

Todos os objetos relacionados neste processo licitatório deverão ser realizados nas 
proximidades do Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, num raio máximo de 
2 (dois) quilômetros, sem qualquer tipo de ônus ou despesas para a Contratante, em 
local já disponível e por conta do contratado. 

 

10)     Das disposições finais: 

10.1) A FADEPE/JF exigirá o cumprimento das normas previstas na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), podendo exigir a apresentação mensal dos documentos que 
comprovem o depósito das contribuições previdenciárias e do FGTS dos trabalhadores 
do setor contratado.  

10.2) A Empresa fornecerá, obrigatoriamente, no início dos serviços, cópia das 
Anotações de Admissão de cada Carteira de Trabalho, lista de seus empregados e se 
comprometerá a informar alterações em seu quadro de pessoal. 

10.3) A FADEPE/JF não responde nem civil, nem criminalmente, nem perante a Justiça 
do Trabalho por infrações cometidas pelo empresário/responsável contra o que dispõe a 
CLT e demais normas de proteção ao trabalhador. 

10.4) A Empresa, ao explorar os serviços de cópias, se compromete a obedecer aos 
parâmetros fixados pelas Leis de Proteção dos Direitos Autorais, não havendo para a 
FADEPE/JF qualquer responsabilidade objetiva ou subjetiva, cível ou criminal por 
infração cometida pelo empresário/responsável quanto a direitos de Autor cometidos 
nos espaços explorados. 
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ANEXO III 

 

(Modelo da declaração, que deverá ser confeccionada em papel timbrado da firma) 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

      

     Declaramos que a __________(empresa) ______________, 
sediada _______________(endereço)____________, inscrita no CNPJ nº __________________  se 
obriga expressa e imediatamente a acusar a superveniência de quaisquer fatos que 
sejam ou possam vir a ser impeditivos da habilitação no presente pregão. 

 

(local)                             (data) 

_______________, _______ de ___________ de 2015. 

 

_______________________________________________ 

(assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO IV 

 

(Modelo da declaração, que deverá ser confeccionada em papel timbrado da firma) 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

 (Nome da empresa).................................................................., CNPJ 
nº......................................................................... sediada (endereço completo) 
............................................................................................................., declara, sob as 
penas da lei, que não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) 
anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres; bem como não 
utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 
(dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos 
(conforme  Lei nº 9.854/99). 

 

Juiz de Fora,      de                de 2015. 

 

 

 

(nome e número da identidade do declarante) 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

Pregão Presencial SRP 043/2015 – FADEPE/JF 

 
(Identificação   completa   do   participante/representante), como representante devidamente 
constituído, doravante denominado participante, para fins do disposto no Edital do Pregão Presencial 
SRP 043/2015 – FADEPE/JF, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial SRP 043/2015 – FADEPE/JF foi 
elaborada de maneira independente pelo participante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial, ou de fato, do Pregão Presencial SRP 043/2015 – FADEPE/JF, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa;  
 
(b) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial, ou de fato, do Pregão Presencial SRP 043/2015 – FADEPE/JF, quanto a participar 
ou não da referida licitação; 

(c) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial SRP 043/2015 – 
FADEPE/JF, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial, ou de fato, do Pregão Presencial SRP 043/2015 – FADEPE/JF, 
antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial SRP 043/2015 – 
FADEPE/JF não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante da FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO – FADEPE/JF, antes da abertura oficial das propostas; e, 

(e) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

 

Juiz de Fora, ____ de _______ de 2015. 

(nome e assinatura do representante legal do participante, no âmbito da licitação, com identificação 
completa) 
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ANEXO VI 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO N°. 0975/2015 – REGISTRO AJI nº: XXXX/2015 

VIGÊNCIA: XX DE XXXX DE 2015 ATÉ XX DE XXXX DE 2016 

GESTOR: FUNDAÇÃO DE APOIO E DES. AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO  

– FADEPE/JF 

CNPJ: 00.703.697/0001-67 

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 367.949.952.0032 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 069.655/006 

RESPONSÁVEL: ANDRÉ LUIZ DE LIMA CABRAL – DIRETOR EXECUTIVO 

No dia ___ de____ de 2015, a FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO – FADEPE/JF, com endereço no Campus da UFJF S/Nº - Prédio do 

CRITT – Bairro Martelos – CEP: 36.036-330 - Juiz de Fora MG, representada pelo seu 

diretor, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520 de 17 de 

junho de 2002, e dos Decretos nº 5.450 de 31 de maio de 2005 e nº 7892 de 23 de 

janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta 

apresentada no Pregão Presencial nº 043/2015, RESOLVE registrar o preço ofertado pela 

empresa fornecedora: 

Empresa classificada em 1º lugar: XXX, inscrita(s) no CNPJ sob o nº XXX, com sede na 

XXX, na CEP XXX, no Município de XXX, neste ato representada pelo (a) Sr.(a). XXX 

portador (a) da Célula de Identidade nº XXX e CPF nº XXX. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1  A presente licitação tem como objeto o registro de preços para eventual     

contratação de empresa para prestação de serviços de fotocópias, impressões, 

encadernações e afins, para atendimento aos projetos gerenciados pela FADEPE/JF, 

conforme descrição constante no Anexo I do edital do Pregão Presencial n° 043/2015 e de 

acordo com o quadro a seguir: 

Itens 
Estimativa dos serviços a serem 

prestados 
Valor unitário Estimativa Valor total 

1 
Cópia (A4), monocromática, frente, 
papel 75g. 

R$ 550.000 R$ 

2 
Cópia (A4), colorida, frente, papel 
75g. 

R$ 10.000 R$ 

3 Encadernação até 100 folhas. R$ 3.000 R$ 

4 Encadernação de 101 a 200 folhas. R$ 5.000 R$ 

5 Encadernação acima de 201 folhas. R$ 1.000 R$ 

6 Ampliação / Redução (A4). R$ 1.000 R$ 

7 Ampliação / Redução (A3). R$ 1.000 R$ 

8 Cópia em A3. R$ 800 R$ 

9 
Impressão em preto e branco (A4), 
papel 75g. 

R$ 350.000 R$ 

10 
Impressão em preto e branco (A4), 
papel 90g. 

R$ 2.000 R$ 

11 Impressão colorida (A4), papel 90g. R$ 1.000 R$ 

12 Encadernação capa dura. R$ 500 R$ 

13 
Impressão colorida (A4), em papel 
couche. 

R$ 2.000 R$ 

14 
Impressão colorida (A4), em papel 
cartão. 

R$ 1.500 R$ 

15 
Impressão colorida (A3), em papel 
couche. 

R$ 2.000 R$ 

16 
Impressão pôster em papel 
fotográfico fosco. 

R$ 300 R$ 

17 
Impressão de pôster em papel sulfite, 
150g. 

R$ 500 R$ 

18 Plotagem (A0) cad P/B. R$ 500 R$ 

19 Plotagem (A1) cad P/B. R$ 500 R$ 

20 Plotagem (A2) cad P/B. R$ 500 R$ 

 Valor total estimado   R$ 

 

1.2  As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo do Pregão  

Presencial SRP n° 043/2015 integram essa Ata de Registro de Preço, independentemente 

da transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

2.1 O órgão gerenciador será a FADEPE/JF. 
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2.2 Caberá à FADEPE/JF a prática de todos os atos de controle e administração do 

Sistema de Registro de Preços, de acordo com o disposto no art. 5° do Decreto 

7.892/2013. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO POR ÓRGÃO OU 

ENTIDADE PARTICIPANTE E NÃO PARTICIPANTE  

3.1 Poderão utilizar-se da presente ata qualquer órgão ou entidade da Administração que 

não tenha participado do certame, respeitados os quantitativos do parágrafo 4° do art. 22 

do Decreto n° 7.892/2013, combinado com o inciso III do art. 9° do mesmo Decreto, 

mediante prévia consulta à FADEPE/JF, desde que devidamente comprovada a vantagem 

e respeitada, no que couber, as condições e as regras dispostas no referido decreto. 

3.1.2. Caberá ao fornecedor beneficiário desta ata de registro de preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de 

adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes desta 

ata, assumidas com a FADEPE/JF. 

3.1.3 As aquisições adicionais a que se refere esta cláusula não poderão exceder, por 

órgão não participante, 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados nesta ata. 

3.1.4 Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente, a 

responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o 

fato à FADEPE/JF. 

3.1.5 Após a autorização da FADEPE/JF, o órgão não participante deverá efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de 

vigência da ata. 

 

CLÁUSULA QUARTA  - DA VIGÊNCIA DA ATA  

4.1 A presente ata terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, 

prazo máximo para vigência do referido instrumento. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA REVISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 A revisão da ata e o cancelamento do registro do fornecedor obedecerão à disciplina 

do Decreto nº 7.892/2013. 
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5.2 É vedado efetuar acréscimos aos quantitativos fixados pela Ata de Registro de 

Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, 

conforme o § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013. 

5.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços  praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos insumos referentes ao 

objeto registrado, cabendo à FADEPE/JF promover as negociações junto aos fornecedores. 

5.4 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, a FADEPE/JF convocará os fornecedores para negociarem a 

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

5.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 

não puder cumprir o compromisso, a FADEPE/JF poderá liberar o fornecedor caso a 

comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação de penalidade se 

confirmada a veracidade dos motivos e dos comprovantes apresentados, e convocará os 

demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

6.1 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público, ou a pedido do 

fornecedor. 

6.2 O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando: 

6.2.1 Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços. 

6.2.2 Não assinar a Ata de Registro de Preços e os contratos dela advindos, no 

prazo estabelecido pela FADEPE/JF, sem justificativa aceitável. 

6.2.3 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela FADEPE/JF, sem justificativa aceitável. 

6.2.4 Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado. 

6.2.5 Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado. 

6.2.6 Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de 

Registro de Preços. 

6.2.7 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 

8.666/1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES 

7.1 A contratação com o fornecedor registrado será realizada, conforme disposto no 

artigo 62 da Lei nº 8.666/1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do artigo 15, do 

Decreto nº 7.892/2013. 

7.1.1 As condições de fornecimento constam do Termo de Referência e da Ata de 

Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no 

respectivo pedido de contratação. 

7.1.2 O órgão deverá assegurar-se de que o preço registrado na ata permanece 

vantajoso, mediante realização de pesquisa de mercado prévia à contratação. 

7.1.3 A ordem de classificação dos fornecedores registrados na ata deverá ser respeitada 

nas contratações. 

7.2 É vedada a subcontratação total do objeto da Ata de Registro de Preços. Salvo no 

caso de subcontratação parcial, desde que expressamente autorizada pela FADEPE/JF. 

7.3 Durante a vigência da ata, a fiscalização será exercida por um representante da 

FADEPE/JF, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências 

verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem durante a vigência da Ata de Registro de 

Preços. 

7.4 A existência de preços registrados não obriga o órgão gerenciador a contratar, 

facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada 

preferência do fornecedor registrado em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA E DA FADEPE/JF 

8.1  A  EMPRESA VENCEDORA obriga-se a: 

8.1.1 Fornecer o objeto desta Ata de Registro de Preços estritamente de acordo com a 

especificação constante do edital e de sua proposta. 

8.1.2 Assinar a presente Ata, independentemente da classificação e devolvê-la ao Gestor, 

às suas expensas, no prazo de até 03 (três) dias úteis após o recebimento; 

8.1.3 Arcar com os impostos, seguros, taxas, encargos sociais e obrigações trabalhistas e 

cíveis decorrentes do fornecimento ora contratado;  

8.1.4 Manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

no Pregão Presencial nº 043/2015.  
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8.1.5 Apresentar catálogos detalhados dos produtos comprovando as especificações 

requeridas. 

8.1.6  Emitir documento fiscal em conformidade com o item descrito na Cláusula Primeira 

em até 15 (quinze) dias após a prestação de serviços/fornecimento. 

8.1.7 Comunicar, imediata e formalmente à FADEPE/JF quando, por motivo de força 

maior, se tornar impossível o fornecimento dos produtos dentro do prazo solicitado, 

apresentando ainda, justificativa e indicação de uma nova data para a efetivação da 

entrega. 

8.1.7.1 Na hipótese acima prevista e caso a FADEPE/JF não concorde com a 

justificativa e com o novo prazo apresentados, a FADEPE/JF tomará as medidas que julgar 

necessárias ao fiel cumprimento da ata, além de multa diária de 0,3% (três décimos por 

cento) sobre o valor total do Contrato.  

8.1.8 Rejeitar qualquer pedido / solicitação de compra do objeto ora contratado que não 

tenha partido do Setor de Suprimentos da FADEPE/JF, exceto se formalmente  autorizada 

para tal, por meio de documento específico. 

8.1.9 Cumprir a legislação trabalhista, previdenciária e social, bem como arcar com todos 

os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência 

da sua condição de empregadora.  

8.1.10 Responder pelos acidentes que venham a ocorrer com seus empregados quando 

em serviço, atendendo a todas as exigências das leis trabalhistas e previdenciárias e 

demais exigências legais para o exercício das atividades.  

8.1.11 Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e à prevenção 

de acidentes, bem como as normas internas da FADEPE/JF.  

8.1.12 Relatar à FADEPE/JF, de imediato, toda e qualquer irregularidade observada em 

virtude da prestação dos serviços e prestar todos os esclarecimentos que forem 

solicitados.  

8.1.13 Arcar com todas as despesas inerentes à execução dos serviços, como, 

alimentação dos funcionários durante a execução dos serviços, estacionamentos, 

despesas inerentes ao transporte de materiais (combustível, manutenção, acidentes, 

multas, licenciamentos, seguro geral). 

8.1.14 Manter pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, os mesmos preços dos serviços 

apresentados em sua proposta; salvo se ocorrerem situações excepcionais que coloquem 

em risco o equilíbrio econômico contratual, hipótese que será avaliada pelas partes, se 

ocorrer. 
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8.1.15 Manter o espaço aberto de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00 às 22h00, e 

aos sábados no horário de 08h00 as 18h00. 

8.1.15.1 A responsabilidade pelo espaço a ser utilizado é exclusivamente da empresa 

contratada. 

8.1.16 Observar a boa qualidade dos materiais empregados nos serviços, assim como do 

resultado da fotocópia e demais serviços, correndo por conta da Contratada todos os 

custos de manutenção dos equipamentos utilizados. 

8.1.17 Manter no espaço um número mínimo de 01 (uma) máquina para fotocópias e 

afins, além de 01 (um) computador e demais equipamentos necessários às atividades 

afins. O número total de equipamentos pode variar, para mais, de acordo com a 

demanda. 

8.1.18 Responder civil e criminalmente, pelos prejuízos a que der causa, ou pelos danos 

causados por seus subordinados, empregados, prepostos ou contratados. 

8.1.19 Providenciar as licenças junto aos órgãos públicos competentes, apresentando-as 

à FADEPE/JF; 

8.1.20 Apresentar comprovante de que houve contratação de seguros, notadamente 

apólice que cubra prejuízos decorrentes de incêndio, furto e acidentes, além daqueles 

que sejam obrigatórios por lei; 

8.1.21 Assegurar o acesso ao espaço aos servidores da UFJF e aos empregados da 

FADEPE/JF, quando no exercício de fiscalização do contrato. 

8.1.22 Nenhum vínculo de natureza empregatícia terá a empresa contratada e seus 

empregados com a UFJF e a FADEPE/JF; ficando, ainda, por conta da empresa contratada 

as despesas com taxas, tributos, bem como todas aquelas decorrentes da utilização do 

espaço e da atividade. 

8.2 A FADEPE/JF obriga-se a:  

8.2.1 Somente receber o fornecimento do objeto desta Ata de Registro de Preços 

mediante o atendimento dos requisitos do Termo de Referência e do Edital do Pregão 

043/2015, o que será constatado pela FADEPE/JF através de vistoria própria e a seu 

critério, não necessariamente no momento do desembarque das mercadorias e, só então, 

estará obrigada a aceitar tais produtos. A aceitação dos produtos por parte da FADEPE/JF 

ocorre no momento em que são enviadas as notas fiscais dos mesmos ao Setor de 

Execução Financeira, para realização do pagamento. Caso os produtos não sejam aceitos, 

a FADEPE/JF deverá indicar as razões da recusa; 

8.2.2 Cumprir todas as normas e condições do presente termo; 
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8.2.3 Comunicar formalmente à EMPRESA VENCEDORA qualquer alteração referente aos 

termos desta ata, incluindo mudança do local de entrega.  

8.2.4 Recusar e exigir que sejam refeitos os serviços ou materiais entregues em 

desacordo com as suas orientações ou com inobservância de cláusulas e condições 

previstas neste termo; 

8.2.5 Acompanhar a execução desta Ata de Registro de Preços e dos contratos dela 

advindos e efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.  

8.2.6 Prestar os esclarecimentos necessários à EMPRESA VENCEDORA para o perfeito 

cumprimento das obrigações assumidas; 

8.2.7 Atestar as notas fiscais emitidas, após a efetiva entrega do objeto contratado; 

8.2.8 Elaborar e dar conhecimento à EMPRESA VENCEDORA das regras 

complementares, que poderão variar durante a vigência desta ata, conforme as 

prerrogativas concedidas à Administração Pública – Lei 8.666/93; 

8.2.9 Fornecer à EMPRESA VENCEDORA, documentos, informações e demais elementos 

que possuir ligados à Ata de Registro de Preços; 

8.2.10  Fiscalizar, controlar e gerenciar os termos desta Ata de Registro de Preços e dos 

contratos dela advindos.  

 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 

9.1 A FADEPE/JF efetuará o pagamento referente aos serviços prestados em até 30 

(trinta) dias, contados a partir do recebimento da documentação fiscal da EMPRESA 

VENCEDORA (Nota Fiscal/Fatura discriminativa), em 02 (duas) vias; 

9.2  A EMPRESA VENCEDORA deverá faturar os serviços prestados / materiais entregues 

por solicitação, ou seja, para cada solicitação de serviço/fornecimento deverá ser emitido 

um documento fiscal em separado, encaminhando a nota fiscal/fatura à Unidade 

designada pela FADEPE/JF para atesto e posterior pagamento. 

9.3 Deverão constar no corpo da nota fiscal/fatura o número do Pregão, o número de 

registro desta ata e, se houver, o número do contrato firmado entre a EMPRESA 

VENCEDORA e a FADEPE/JF. 

9.4 A FADEPE/JF procederá às retenções legais referentes à IRPJ, COFINS, CSLL, 

PIS/PASEP, ISSQN e INSS de acordo com a natureza da operação. Se a EMPRESA 

VENCEDORA for optante do “SIMPLES NACIONAL” ou, em razão de sua natureza jurídica, 

a EMPRESA VENCEDORA for isenta da obrigação de recolher quaisquer dessas 

contribuições, ou ainda, se as recolhe por via judicial, deverá fazer prova de tais 

situações a cada faturamento, através de documentação comprobatória. 
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9.4.1 – A FADEPE/JF é fonte retentora do ISS em Juiz de Fora. 

9.4.2 – Se empresa vencedora for sediada em Juiz de Fora, deverá vir discriminado na 

nota fiscal/fatura a alíquota do ISS e o valor a ser retido. Caso a empresa vencedora seja 

sediada em outra localidade, a obrigatoriedade de recolhimento do ISS é da empresa 

vencedora. 

9.5 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, 

serão os mesmos restituídos à EMPRESA VENCEDORA para as correções necessárias, não 

respondendo a FADEPE/JF por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação 

dos pagamentos correspondentes. 

9.6 A FADEPE/JF matriz não é contribuinte do ICMS. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1  Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios e será descredenciada no SICAF ou nos sistemas de cadastramento de 

fornecedores pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital 

e das demais penalidades legais, garantida a prévia defesa e o contraditório, a EMPRESA 

VENCEDORA que: 

10.1.1 Não assinar a Ata de Registro de Preços, quando convocada dentro do prazo de 

validade de sua proposta; 

10.1.2 Cometer fraude fiscal; 

10.1.3 Apresentar documento falso; 

10.1.4 Fizer declaração falsa; 

10.1.5 Comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.6 Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

10.1.7 Não mantiver a proposta; 

10.1.8 Retardar a execução do objeto; 

10.1.9 Falhar na execução do objeto ora contratado; e 

10.1.10 Fraudar a execução do objeto ora contratado. 

10.2 Para os fins do Subitem 10.1.5 reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos 

arts. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 da Lei nº 8.666/93. 

10.3 A EMPRESA VENCEDORA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim 

considerado pela Administração, de inexecução parcial ou de inexecução total da 
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obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia 

e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

10.3.1 Após a formalização deste registro de preços, aplicar-se-á pena de advertência, 

que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício, mediante contra-recibo do 

representante legal da EMPRESA VENCEDORA, estabelecendo prazo para cumprimento 

das obrigações descumpridas; 

10.3.2 Descumprido o prazo estipulado no item 10.3.1, aplicar-se-á multa 0,3% (três 

décimos por cento) sobre o valor da ata a cada ocorrência incorrida pela EMPRESA 

VENCEDORA, sem prejuízo das demais penalidades; 

10.3.3 Não havendo mais interesse da FADEPE/JF na execução do objeto, total ou 

parcialmente, em razão do descumprimento, por parte da EMPRESA VENCEDORA de 

qualquer das condições avençadas, poderá ser aplicada multa compensatória de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da ata, nos termos do inciso II do art. 87 da Lei 8.666/93.  

10.3.4 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à EMPRESA 

VENCEDORA. 

10.3.5 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a EMPRESA VENCEDORA obrigada a 

recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação 

oficial. 

10.3.6 As sanções previstas nos Subitens 10.3 poderão ser aplicadas, cumulativamente, à 

pena de multa. 

10.3.7 Poderá optar também por aplicar sanção através de declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

10.4 O disposto nos itens anteriores não prejudicará a aplicação de outras penalidades a 

que esteja sujeita a EMPRESA VENCEDORA, nos termos dos Artigos 86, 87 e 88 da Lei 

8666/93; 

10.5 Poderão ser aplicadas aos fornecedores, conforme o caso, que tenha sofrido 

condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticar ato ilícito visando a 

frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar 

com a Administração, pena de suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2(dois) anos, 

além do disposto no subitem 10.3.3. 

10.6 Das sanções previstas nos itens anteriores caberá recurso e a fundamentação 

deverá ser formulada pela EMPRESA VENCEDORA no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da data em que for oficiada pela FADEPE/JF, da aplicação da pena, em 

observância ao princípio da ampla defesa e do contraditório. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO  

11.1 Caberá a FADEPE/JF o direito de rescindir unilateralmente esta Ata de Registro de 

Preços, ocorrendo uma ou mais das hipóteses previstas nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 

8666/93, o que a EMPRESA VENCEDORA declara expressamente reconhecer.  

11.2 Na hipótese da rescisão se der por culpa da EMPRESA VENCEDORA, fica a FADEPE/JF 

autorizada a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos corrigidos a que 

aquela tenha direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 Integram esta ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão 

Presencial para Registro de Preços nº 043/2015 e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s).  

12.2 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 

10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005, do Decreto n° 3.555/2000, do Decreto nº 

7.892/2013, do Decreto nº 8.520/2014, do Decreto nº 3.722/2001, da Lei Complementar 

nº 123/2006, e da Lei nº 8.666/1993, subsidiariamente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO  

13.1 O foro para dirimir questões relativas a presente Ata de Registro de Preços, será o 

da Justiça Comum da Comarca de Juiz de Fora – MG. 

Juiz de Fora, ___ de ________ de 2015. 

 

__________________________________ 

André Luiz de Lima Cabral 

Diretor Executivo 

FADEPE/JF 

 

________________________________ 

XXXXXXXXXXXXX 

FORNECEDOR CLASSIFICADO EM 1º LUGAR  

Testemunha:                                        Testemunha:  

CPF:       CPF: 
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