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LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de pintura e adesivação em veículos para atender às 
demandas dos diversos setores da Universidade Federal do Piauí, em 
Teresina, nos termos e condições constantes no presente Edital e seus 
anexos. 
  

   

TIPO DE LICITAÇÃO:  Menor Preço por item e por grupo.  

 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. 3.555, de 08.08.2000, Decreto n. 5.450, 
de 31.05.2005, Lei Complementar N. 123, de 14.12.2006, Decreto 
6.204/2007 de 05 de setembro de 2007 e Lei n. 9.666/93 e 
alterações.  

 
ABERTURA: Conforme data e horário previsto no preâmbulo do 
edital.  

ENDEREÇO ELETRÔNICO:  www.comprasnet.gov.br  

 

TELEFONE (86) 3237-1773  

FAX (86) 3215-5924  

E-MAIL cpl@ufpi.edu.br 
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  EDITAL 

 
 
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI,  por meio de seus Pregoeiros, designado pelo Ato da 
Reitoria n.º 2121/1379/13,  torna público, para conhecimento dos interessados, que na data, horário 
e local abaixo indicados fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 
MENOR PREÇO, representado pelo MENOR PREÇO  UNITÁRIO POR ITEM E GLOBAL POR GRUPO, 
conforme descrito neste Edital. O procedimento licitatório será regido pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002; pelo Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e alterações posteriores; pelo Decreto 
nº 5.450, de 31 de maio de 2005; pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; pelo 
Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007; pela Instrução Normativa SLTI/MP nº 02, de 30 de abril 
de 2008; pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e pelas demais 
exigências deste Edital e seus anexos. 
 
 

1. DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME 
 

1.1. A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando do Pregoeiro com a utilização de sua 
chave de acesso e senha, no endereço eletrônico, data e horário abaixo estabelecido:  

DIA: 26/05/2014  

HORÁRIO: 09:00 h (horário de Brasília/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br 

CÓDIGO UASG: 154048 

2.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo horário e endereço eletrônico, salvo comunicação do Pregoeiro em sentido contrário. 

2. DO OBJETO 
 

2.1. A presente licitação tem por objeto  a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de adesivação e pintura em veículos, para atender às demandas dos diversos setores da 
Universidade Federal do Piauí, em Teresina, nos termos e condições constantes no presente Edital e 
seus anexos. 

 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. A presente licitação, em observância ao disposto no art. 6º, do Decreto nº 6.204/2007, destina-se 
EXCLUSIVAMENTE à participação de MICROEMPRESA - ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, 
qualificadas como tais nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006, desde que atendidas as 
seguintes exigências: 

a) estarem devidamente CADASTRADAS no nível “CREDENCIAMENTO”, em situação regular, no Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; 

http://www.comprasnet.gov.br/
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b) demais exigências deste Edital e seus anexos. 

3.2. Não poderão participar desta licitação: 

a) consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição; 

b) empresas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em 
dissolução ou em liquidação; 

c) empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração suspenso, ou que 
tenham sido declaradas inidôneas ou ainda que estejam impedidas de licitar e contratar com a União; 

d) empresas inadimplentes em obrigações assumidas com a Universidade Federal do Piauí; 

e) empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 

f) empresas estrangeiras que não funcionem no País; 

g) empresas alcançadas por quaisquer das hipóteses elencadas no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 
123/2006. 

3.3. A participação em licitação expressamente reservada a microempresas (ME) e a empresas de 
pequeno porte (EPP), por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias, 
configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e 
contratar com a União, além de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 
4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio www.comprasnet.gov.br. 

4.2    O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante ou de seu 
representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao 
Pregão Eletrônico. 

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à 
Universidade Federal do Piauí qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros, devendo a licitante comunicar formalmente ao provedor do sistema qualquer 
irregularidade quanto ao uso da senha. 

 
5. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

5.2. Incumbirá à licitante, ainda, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante e subseqüente 
encaminhamento da Proposta de Preços, o que ocorrerá a partir da divulgação da licitação até a abertura da 
sessão do Pregão, data e horários previstos no preâmbulo do edital (horário de Brasília-DF), exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico. 



   
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Coordenadoria Permanente de Licitação                                                         4-29 
 

UFPI – PRAD / Diretoria Administrativa - Coordenadoria Permanente de Licitação - Campus Univ. Min. Petrônio Portela Ininga 

cpl@ufpi.edu.br – www.ufpi.br - CNPJ: 06.517.387/0001-34 – Fone/ fax: (86) 3215-5924 / Fone: 3237-1773 – 64049-550 – Teresina-PI 

 

4 Pregão Eletrônico  nº 56/2014 Fl. nº _________________  

Proc. nº 23111.010578/14-26 

Rubrica _______________ 

5.4. Como requisito para a participação no Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do 
sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital e 
seus anexos. 

5.4.1. As licitantes também deverão declarar em campo próprio do sistema eletrônico que cumprem 
os requisitos legais para a qualificação como ME ou EPP, e que não se encontram alcançadas por quaisquer 
das hipóteses previstas no § 4º, do art. 3º, da LC nº 123/2006. 

 5.4.2. A utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 por licitante que não se 
enquadra na definição legal reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a 
mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, além de ser 
descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital 
e das demais cominações legais. 

  5.4.3. A UFPI, considerando o teor do Acórdão TCU nº 298/2011 – Plenário, poderá adotar 
procedimentos complementares, mediante diligência, tais como solicitação de demonstrativos contábeis 
e/ou outros documentos que julgue necessários, a fim de ratificar o atendimento, pelas licitantes, às 
exigências da LC nº 123/2006 e do Decreto 6.204/2007. 

5.5. A Proposta de Preços da licitante vencedora, contendo as especificações detalhadas do serviço, 
deverá ser formulada e enviada, atualizada em conformidade com o último lance ofertado, num prazo 
máximo de 2 (duas) horas após o encerramento da etapa de lances, por meio de mensagem para o e-mail: 
cpl@ufpi.edu.br,  ou por convocação do Pregoeiro pelo Sistema Eletrônico, com a posterior apresentação 
dos originais, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas), contadas a partir do encerramento da 
sessão pública. 

 5.5.1. A Proposta Comercial será preenchida em conformidade com o Modelo de Proposta de 
Preços constante do Anexo III deste Edital, e deverá, ainda, conter: 

a) preços unitários e total dos serviço, em algarismos e por extenso (havendo discordância entre os preços 
unitário e total, prevalecerá o primeiro, e entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão 
considerados estes últimos, devendo o Pregoeiro proceder às correções necessárias). Entretanto, para fins 
de apresentação das propostas e lances no Sistema Eletrônico será considerado o Preço Global do Item; 

b) prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. Na 
ausência de indicação expressa do prazo de validade, considerar-se-á tacitamente indicado o prazo de 60 
dias; 

c) declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e 
demais encargos, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão, nada mais sendo lícito 
pleitear a esse título. 

5.5.2. Quando do registro das propostas no Sistema Eletrônico, as licitantes deverão observar a 
orientação estabelecida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no sentido de incluir o 
detalhamento do objeto ofertado no campo “Descrição Detalhada do Objeto”. 

5.5.2.1. A ausência do detalhamento do objeto no citado campo não acarretará a 
desclassificação da proposta da licitante, podendo tal falha ser sanada mediante realização de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar as informações. 

5.6. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da proponente, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

mailto:cpl@ufpi.edu.br
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5.7.  O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, indicado nos documentos da proposta de preço e 
da habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da licitante que efetivamente vai prestar o serviço 
objeto da presente licitação. 

5.8. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente Edital e seus 
anexos, que sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis. 

 
6. DA RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1. A partir da data e horário previstos no subitem no preâmbulo  deste Edital, terá início a sessão pública 
do Pregão Eletrônico nº 85/2013, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de 
lances. 

6.2.    Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada. 

6.2.1. Não será admitida a desistência da proposta/lance, após o INÍCIO ou o ENCERRAMENTO da 
fase de lances.  

6.2.2. EXCEPCIONALMENTE, após o ENCERRAMENTO da fase de lances, poderá ser acatado o pedido 
de desistência da proposta, em razão de motivo justo devidamente comprovado pela LICITANTE, decorrente 
de fato superveniente, e aceito pelo Pregoeiro.  

6.2.3. Não restando comprovado o atendimento aos requisitos fixados no subitem 6.2.2 acima, a 
LICITANTE DESISTENTE ficará sujeita à aplicação das sanções previstas no subitem 19.1 deste Edital.  

7.           DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

7.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento dos mesmos e de seus respectivos 
valores e horários de registro. 

7.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação 
dos mesmos, contendo cada lance no máximo 02 (duas) casas decimais, relativas à parte dos centavos, sob 
pena de exclusão do lance. 

7.3. Cada licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo 
sistema. 

 7.3.1. Em observâncias as disposições insertas na IN SLTI/MP nº 03, de 16/12/2011, o intervalo 
entre os lances enviados pela mesma licitante não poderá ser inferior a 20 segundos. 

7.3.2. Os lances enviados em desacordo com o subitem 7.3.1 acima serão excluídos 
automaticamente pelo sistema eletrônico. 

7.4. O sistema permitirá a formulação de dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo para fins 
de classificação aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.5. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante detentora do lance. 

7.6. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances. 

 7.6.1. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos 
atos realizados. 
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 7.6.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro às participantes. 

7.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, ficando a cargo do 
sistema eletrônico encaminhar aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período 
de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances. 

7.8. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja 
obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições 
diferentes daquelas previstas neste Edital. 

7.9. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço 
e o valor estimado para a contratação. 

 7.10. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 

  
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação, obtido por meio de pesquisa de 
mercado. 

8.2. Confirmada a aceitabilidade da proposta, o Pregoeiro divulgará o resultado do julgamento do preço, 
procedendo à verificação da habilitação da licitante, conforme as disposições deste Edital e seus anexos. 

8.3. A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM E GLOBAL POR GRUPO, 
observados os preços máximos aceitos para cada subitem, constantes do Anexo I deste Edital. 

8.4. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e as 
condições de habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta 
ou lance que satisfaça às condições e exigências constantes no Edital e seus anexos. 

 8.4.1. Ocorrendo a situação referida neste subitem, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para 
que seja obtida melhor proposta. 

 8.4.2. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 

9. DA HABILITAÇÃO 
 
9.1 A habilitação dos licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial) e da documentação 
complementar especificada neste Edital. 

9.2 Os licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverão apresentar 
documentos que supram tais exigências. 

9.3 Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar: 

9.3.1 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (Lei 12.440 de 07 de Julho de 2011).  
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9.3.2 Atestado e/ou declaração  de capacidade técnica, em nome do licitante, expedido por 
pessoa jurídica de direito público ou direito privado, que comprove experiência na prestação de 
serviços compatível com o objeto licitado. 

9.3.2. Declarar em papel timbrado que manterá  na cidade de Teresina/PI, para a 
realização dos serviços objeto licitado, Posto de Atendimento, Sede ou Filial. Informando 
endereço completo e Telefone. 

9.4 O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar 
as condições de habilitação dos licitantes. 

9.5 Os documentos que não estejam contemplados no Sicaf deverão ser remetidos em conjunto com a 
proposta de preços, em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet ou e-
mail: cpl@ufpi.edu.br,  em prazo idêntico ao estipulado na mencionada condição. 

9.5.1 Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema  Comprasnet 
ou e-mail: cpl@ufpi.edu.br, poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a 
qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

9.5.2 Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados à 
Comissão Permanente de Licitação – Bloco SG7 – Campus Ministro Petrônio Portela – Ininga – 
CEP 64.049-550 – Teresina/ PI.  

9.6 Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome do licitante, com 
indicação do número de inscrição no CNPJ. 

9.7 Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução 
para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou 
registrados no cartório de títulos e documentos. 

9.8 Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 
apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos. 

9.9 Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome 
da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz. 

9.10 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 
comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

9.11 A não-regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição anterior, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

9.12 Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da 
proposta que melhor atenda a este Edital.    

9.23  Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado vencedor. 

 
 
 

mailto:cpl@ufpi.edu.br
mailto:cpl@ufpi.edu.br
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10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar o ato convocatório deste Pregão. 

 10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores responsáveis pela elaboração do Edital e seus 
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

 10.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 
do certame. 

10.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 
03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, preferencialmente por meio 
eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpi.edu.br.  

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e 
motivada, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer. 

11.2. À licitante que manifestar motivadamente a intenção de interpor recurso será concedido o prazo de 3 
(três) dias corridos para apresentação das respectivas razões, ficando as demais licitantes, desde logo, 
intimadas a apresentar contrarrazões no mesmo prazo, a contar do término do prazo da recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 11.2.1. Sendo declarada vencedora do certame uma licitante que tenha apresentado restrições 
na comprovação da regularidade fiscal, o prazo previsto neste subitem será contado após decorrido o 
prazo de 2 (dois) dias úteis (prorrogável por igual período), concedido para a regularização da 
documentação, conforme prescrito no § 2º, do art. 4º, do Decreto nº 6.204, de 5/9/2007. 

11.3. A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes quanto à intenção de recorrer importará 
decadência do direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada 
vencedora. 

11.4. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo, no tocante ao item ao qual o recurso se 
referir, inclusive quanto ao prazo de validade da proposta, o qual somente recomeçará a contar quando da 
decisão final da autoridade competente. 

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

11.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

11.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Coordenadoria 
Permanente de Licitação – Bloco Sg7 – Campus Ministro Petrônio Portela – Ininga – CEP 64.049-550 – 
Teresina/PI, em Teresina/PI, em dias úteis, no horário de 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00. Não serão 
reconhecidos os recursos interpostos enviados por fac-símile ou com os respectivos prazos legais vencidos. 

 
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
12.1. As despesas com a contratação objeto da presente licitação correrão por conta da FUNÇÃO 
PROGRAMÁTICA: 12.364.2032.20RK.0022; Elemento de Despesa: 339039 – Recursos do Tesouro. 
 
13. DAS REPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

13.1. Caberá à Contratada, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas neste Edital e 

mailto:cpl@ufpi.edu.br
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daquelas constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Edital): 

13.1.1. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do serviço objeto desta licitação; 

13.1.2. Manter, durante o período de vigência da  contratação, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, com a inclusão, a partir de 05/01/2012, da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas, em cumprimento ao disposto na Lei nº 12.440, de 07/07/2011; 

13.1.3. Prestar o serviço dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e 
regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica; 

13.1.4. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo 
prontamente a quaisquer reclamações; 

13.1.5. Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio da União 
em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE; 

13.1.6. Providenciar que seus contratados portem crachá de identificação quando da execução do serviço à 
CONTRATANTE; 

13.1.7. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de 
contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, 
a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a 
ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do ajuste a ser firmado; 

13.1.8. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados 
não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

13.1.9. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados 
quando da prestação do serviço ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência da 
CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros; 

13.1.10. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à prestação 
do serviço, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 

13.1.11. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste 
processo licitatório; 

13.1.12. Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos 
serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da Nota de Empenho. 

13.2. Caberá à Universidade Federal do Piauí, sem prejuízo das demais disposições inseridas neste 
Edital e daquelas constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Edital): 

13.2.1. Supervisionar o serviço objeto do Termo de Referência, exigindo presteza na execução e correção 
das falhas eventualmente detectadas; 

13.2.2. Permitir o acesso ao local da prestação do serviço do pessoal da CONTRATADA, necessários à 
execução do objeto do Termo de Referência (Anexo I deste Edital); 

13.2.3. Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à execução do 
serviço. 

14. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATUAIS E DA RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO 
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14.1  A  Nota de Empenho substituirá o CONTRATO para todos os efeitos nos termos do art. 62 da L. 
8.666/93.  

14.2 Como condição  para emissão da nota de empenho a licitante vencedora deverá manter as mesmas 
condições de habilitação, cuja confirmação será feita através de consulta ao SICAF ou através da internet 
nos respectivos sites dos órgãos emissores das certidões de regularidade fiscal.  

14.2 A licitante vencedora terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, após a convocação, para retirada da nota de 
empenho.  

14.3 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 
vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

 15. DO LOCAL, DO PRAZO E DAS ESPECIFICAÇÕES DA EXECUÇÃO 
15.1. Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados segundo as especificações contidas no Termo 
de Referência (Anexo I deste Edital); 

15.2. Os serviços serão executados, sempre que necessário, mediante emissão de Ordem de Serviço (OS) por 
servidor designado pela Coordenação de Serviços Gerais da UFPI.  Serão prestados dentro do horário de 
funcionamento do órgão, de segunda-feira a sexta-feira das 8:00 às 18:00, podendo eventualmente ocorrer 
também aos sábados, domingos e feriados; 

15.3. Segundo especificado no Termo de Referência, os locais de prestação do serviço compreendem as 
dependências da Universidade Federal do Piauí, em Teresina, localizada no Campus Ministro Petrônio Portela 
ou outro endereço onde porventura a UFPI possa vir a ter unidades em funcionamento. 

15.4. O prazo máximo para atendimento de cada solicitação será de 24 (vinte e quatro) horas, contado do 
recebimento da Ordem de Serviço, em conformidade com as disposições constantes do Termo de Referência. 

16. DA FISCALIZAÇÃO 

16.1. O acompanhamento e a fiscalização do objeto desta Licitação serão exercidos por meio de um 
representante (denominado Fiscal) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete 
acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e 
pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou 
defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei nº 
8.666/1993, e suas alterações. 

16.2. Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a 
CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização. 

16.3. Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Fiscal 
ou do substituto inerentes ao objeto desta licitação, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a 
CONTRATANTE, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou 
redução da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita em relação ao serviço contratado, 
inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou 
desconformidade observada na execução do ajuste. 

16.4. Os equipamentos, ferramentas e materiais utilizados, bem como o a prestação do serviço contratado, 
deverá estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificações estabelecidas pelos órgãos 
competentes e pela Universidade Federal do Piauí, sendo que a inobservância desta condição implicará a 
recusa do mesmo, bem como o seu devido refazimento e/ou adequação/substituição, sem que caiba à 
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CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização. 

16.5. As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do Contrato serão encaminhadas à 
autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º,  
do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 

 
17. DO PREÇO E DA REVISÃO 

17.1. O objeto do presente Edital será fornecido pelo preço ofertado na proposta da licitante vencedora, que 
será fixo e irreajustável. 

17.2. Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na prestação do serviço 
contratado, tais como serviços de frete, tributos, transporte, alimentação, instalação, desinstalação e 
reinstalação de componentes. 

17.3 O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de 
quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

 
18. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será efetuado mensalmente à CONTRATADA, até o 30º (trigésimo) dia útil, contados do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, compreendida nesse período a fase de ateste da mesma - a qual conterá 
o endereço, o CNPJ, o número da Nota de Empenho, os números do Banco, da Agência e da Conta Corrente da 
empresa, a descrição clara do objeto da contratação - em moeda corrente nacional, por intermédio de Ordem 
Bancária e de acordo com as condições constantes na proposta da empresa e aceitas pela UFPI.  

 18.1.1. A CONTRATADA deverá encaminhar à UFPI, até o 5o (quinto) dia útil do mês subseqüente à 
prestação do serviço, a Nota Fiscal/Fatura, a fim de que sejam adotadas as medidas afetas ao pagamento. 

 18.1.2. Para execução do pagamento de que trata este subitem, a CONTRATADA deverá fazer 
constar como beneficiário/cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, a Universidade 
Federal do Piauí. 

 18.1.3. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, a mesma deverá apresentar, 
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos 
e contribuições, conforme legislação em vigor. 

 18.1.4. A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo Fiscal designado 
pela CONTRATANTE, o qual somente atestará a prestação do serviço e liberará a referida Nota Fiscal/Fatura 
para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas relativas ao objeto do 
presente Edital. 

 18.1.5. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização 
da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Universidade 
Federal do Piauí. 

 18.1.6. Previamente a cada pagamento à CONTRATADA, a CONTRATANTE realizará consulta ao 
SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação. 

   18.1.6.1. Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA junto ao SICAF, a mesma 
será notificada, por escrito, sem prejuízo do pagamento pelos serviços já prestados, para, num prazo 
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exeqüível fixado pela CONTRATANTE, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob 
pena de anulação da contratação. 

  18.1.6.2. O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior 
poderá ser prorrogado a critério da CONTRATANTE. 

18.2. No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será 
atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

AF = [(1 + IPCA/100)N/30 –1] x VP, onde: 
 

AF = atualização financeira; 
 
IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da 

data do adimplemento da etapa; 
 
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento; 
 
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste. 

 
18.3. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão estes 
restituídos à CONTRATADA para as correções solicitadas, não respondendo a Universidade Federal do Piauí 
por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 
 
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1. Se no decorrer da sessão pública da licitação ou na execução do objeto do presente Edital, ficar 
comprovada a existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento pelo qual possa ser 
responsabilizada a LICITANTE/CONTRATADA, esta, sem prejuízo das demais sanções previstas nos arts. 86 a 
88, da Lei nº 8.666/93, poderá sofrer as seguintes penalidades: 

a) advertência por escrito; 

b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance ofertado pela 
LICITANTE DESISTENTE devidamente atualizado, na hipótese de desistência injustificada do lance, após o 
ENCERRAMENTO da fase de lances, conforme previsto nos subitens 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3 deste Edital, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, inclusive de 
impedimento de licitar e contratar com a União, previsto no subitem 19.5 deste Edital; 

c) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do item respectivo inserto na Ata de Registro 
de Preços devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87, da Lei 
nº 8.666/1993, na hipótese de recusa injustificada da licitante vencedora em assinar a Ata de Registro de 
Preços e/ou retirar a Nota de Empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente 
convocada, caracterizando inexecução total das obrigações acordadas; 

d) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota Fiscal referente ao mês em que for 
constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Edital e/ou no Termo de Referência. 

e) pelo atraso injustificado para o início da execução do serviço, multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três 
por cento) incidente sobre o valor total da contratação, por dia de atraso, a ser cobrada pelo período 
máximo de 30 (trinta) dias. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, o contrato será rescindido; 
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f) pela inobservância dos demais prazos atrelados à execução do serviço e/ou seu refazimento, multa de 
0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) incidente sobre o valor total da contratação, por dia de atraso, 
a ser cobrada pelo período máximo de 30 (trinta) dias. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, 
o contrato será rescindido; 

g) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de anulação da contratação 
por culpa da CONTRATADA. 

19.2. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº 8.666/1993, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e 
danos causados à Universidade Federal do Piauí. 

19.3. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação enviada pela Universidade Federal do Piauí. 

19.4. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito existente na Universidade 
Federal do Piauí, em favor da CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

19.5. A licitante que, convocada no prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na prestação do serviço, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, além de ser descredenciada do SICAF, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, e das demais cominações 
legais. 

19.6. As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada 
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

19.7. Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução do serviço 
advier de caso fortuito ou de força maior. 

19.8. A atuação da CONTRATADA no cumprimento das obrigações assumidas será registrada no 
Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores – SICAF, conforme determina o § 2º, do art. 36, da Lei nº 
8.666/1993. 

19.9.   Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados à licitante vencedora o 
contraditório e a ampla defesa. 

 
20. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

20.1. Dos atos praticados pela CONTRATANTE cabem recursos na forma prevista no art. 109, da Lei nº 
8.666/1993. 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

21.2. Fica assegurado à Universidade Federal do Piauí o direito de, no seu interesse, anular ou revogar, a 
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência às participantes, na forma da 
legislação vigente. 
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21.3. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Universidade Federal do Piauí não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

21.4. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 

21.5. Após o início ou encerramento da fase de lances, não caberá desistência por parte das licitantes, salvo 
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro, conforme disposto no subitem 
6.2.2 deste edital. 

21.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Universidade Federal do 
Piauí. 

21.7. Em caso de divergência entre as especificações do serviço insertas no Sistema SIASG e as deste Edital, 
prevalecerão as constantes neste último. 

  21.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, 
desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a 
realização da sessão pública desta licitação. 

21.9. Este Edital será disponibilizado a qualquer interessado, nos sítios www.comprasnet.gov.br e 
www.ufpi.br. . 

21.10. As licitantes, após a publicação oficial deste Edital, ficarão responsáveis pelo acompanhamento, 
mediante o acesso aos sítios mencionados no subitem 21.9, das eventuais republicações e/ou retificações de 
edital, respostas a questionamentos e impugnações ou quaisquer outras ocorrências que porventura possam 
ou não implicar em mudanças nos prazos de apresentação da proposta e da abertura da sessão pública. 

21.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, o respectivo Termo de Referência (Anexo I),  Modelo 
de Proposta de Preços (Anexo II). 

21.12. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, nos Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 5.450, de 31 de maio de 2005 e, subsidiariamente, na 
Lei nº 8.666/1993. 

21.13. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Teresina-PI, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Teresina (PI), 14/05/2014 

 

  AUZILÉIA CARVALHO SOBRAL 

                Pregoeiro / UFPI 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.ufpi.br/
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ANEXO I  

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
1) OBJETO 
 

1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de adesivação e pintura em 
veículos para atender às demandas dos diversos setores da Universidade Federal do Piauí, em 
Teresina, nos termos e condições constantes no Edital e seus anexos. 

1.2 Os serviços a serem contratados são facilmente prestados por diversas empresas do 
mercado, podendo ser especificados, tendo as suas características de desempenho estabelecidas de 
forma objetiva, correspondendo às exigências expressas na legislação vigente, dessa forma, 
enquadra-se na classificação de serviços comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto 
n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005. 

 

2) LOCAL ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS 
 

2.1 Os serviços serão executados na Divisão de Transportes da Universidade Federal do Piauí, 
localizadas no Campus Ministro Petrônio Portela, em Teresina, ou outro endereço, onde, porventura, 
a UFPI possa vir a ter a sua sede ou  unidades em funcionamento.   

2.2 Em conformidade com o disposto no Acórdão do TCU n.º 2080/2012-Plenário, a 
disponibilização às licitantes das informações afetas aos PREÇOS UNITÁRIOS MÁXIMOS DE CADA 
SUBITEM/MATERIAL estimados dar-se-á apenas após a fase de lances. 

 
3)     ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS  ANUAL: 

 

G
R

U
P

O
 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND. QTD. 

G
R

U
P

O
 I 

1 
Serviço de pintura e adesivação em veículos tipo 
Motocicleta. 

SERV 30 

2 
Serviço de pintura e adesivação em veículos tipo Van e 
Camionete. 

SERV 30 

3 
Serviço de pintura e adesivação em veículos tipo 
automóvel. 

SERV 30 

4 
Serviço de pintura e adesivação em veículos tipo 
Ônibus/Micro Ônibus 

SERV 30 

5 Serviço de pintura e adesivação em  Trator. SERV 30 

6 Serviço de pintura e adesivação em Caixa D’água. SERV 30 
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 TOTAL 
 
 

4 JUSTIFICATIVA 

4.1 Os serviços, objeto deste Termo de Referência, justificam-se pela inexistência de profissionais 
especializados no quadro da Universidade Federal do Piauí.  

4.2  Por se tratar de mera estimativa de gastos, os valores acima não se constitui,  em hipótese 
alguma, em obrigação da UFPI utilizá-lo integralmente, razão pela qual não poderá ser exigido nem 
considerado como valor para pagamento mínimo, podendo sofrer alterações de acordo com as 
necessidades da UFPI, sem que isso justifique qualquer indenização ao CONTRATADO. 

 

5 VALOR 

5.1 O valor total estimado para fornecimento do objeto, conforme subitem 3 deste Termo. 

  

6 DA EXECUÇÃO  

6.1 Os serviços serão executados, sempre que necessário, mediante emissão de Ordem de Serviço 
(OS) por servidor designado pela Coordenação de Serviços Gerais. 

6.2 Os serviços serão prestados dentro do horário de funcionamento da Universidade Federal do 
Piauí, de segunda a sexta-feira, das 08hs às 18hs. Poderá, eventualmente, ocorrer também aos 
sábados, domingos, feriados e fora do horário padrão, de acordo com as necessidades da UFPI. 

63. As despesas com a contratação objeto da presente licitação correrão por conta da FUNÇÃO 
PROGRAMÁTICA: 12.364.2032.20RK.0022; Elemento de Despesa: 33.90.39 – Recursos do Tesouro. 

 

7 PRAZO DE EXECUÇÃO  
 
7.1     Os serviços deverão ser realizados conforme solicitação feita pela UFPI, com prazo máximo de 
24horas para atendimento, havendo ocorrências consideradas urgentes, deverão ser atendidas no 
prazo de até 3 horas. 

8 FISCALIZAÇÃO 

8.1 A fiscalização dos serviços dar-se-á por intermédio de servidor designado pela Coordenação de 
Serviços Gerais,  legalmente habilitado para desempenhar esta função. 

 

9 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

9.1  Os serviços serão recebidos após sua execução nos locais indicados pela UFPI, mediante 
aprovação do Fiscal do Contrato, que deverá confirmar as características e as quantidades 
solicitadas, conforme as especificações técnicas contidas neste Termo de Referência. 

10 CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

10.1 O pagamento será feito mensalmente, após a conferência dos serviços prestados, até o décimo 
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dia útil do mês subsequente ao de sua realização, mediante “atesto” do fiscal do Contrato. 

11 OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA CONTRATADA 

11.1 Dar integral cumprimento ao presente Termo de Referência, bem como à sua Proposta, para 
tanto, recrutar os funcionários necessários à execução dos serviços em seu nome e sob sua inteira 
responsabilidade; 

11.2 Manter seus empregados devidamente identificados, portando crachás e em boas condições 
de higiene e segurança, bem como deixar o local de trabalho nas mesmas condições de limpeza 
encontradas antes da execução dos serviços; 

11.3 Responder por todos os ônus referentes aos serviços objeto deste Termo de Referência, assim 
como salários dos funcionários envolvidos e respectivos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais, decorrentes da contratação, inclusive transporte e alimentação; 

11.4 Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, 
terceiros ou a Universidade Federal do Piauí, em razão de acidente, de ação ou de omissão, dolosa 
ou culposa, de seus prepostos ou de quem em seu nome agir; 

11.5 Fornecer os serviços de forma a produzir o máximo de resultados com o mínimo de transtorno 
para a Universidade Federal do Piauí, devendo para tanto programar junto com a fiscalização; 

11.6 Fornecer produtos e serviços de primeira qualidade, conforme as orientações contidas nas 
Especificações Técnicas do presente Termo de Referência; 

11.7 Executar as tarefas por meio de mão-de-obra especializada estando ciente de todas as normas 
técnicas que regem a atividade; 

11.8 Fornecer Equipamentos de Proteção Individual-EPI, apropriado para o exercício das atividades 
profissionais, e exigidos pela Secretária de Segurança e Medicina do Trabalho – SSMT/MTE;  

11.9 Observar e usar todas as Normas de Segurança e Prevenção de acidentes para o desempenho 
das funções especifica; 

11.10  Executar todos os trabalhos com o uso de mão de obra especializada e qualificada para tal, de 
acordo com as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como 
outras normas pertinentes ao objeto deste Termo de Referência, e recomendações da própria 
Universidade Federal do Piauí; 

11.11 Acatar todas as orientações da Universidade Federal do Piauí, emanadas pelo fiscal, 
sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e 
atendendo às reclamações formuladas; 

11.12 Substituir, sempre que exigido pela Coordenação de Serviços Gerais e independentemente de 
justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento 
sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios; 

11.13 Comunicar à Universidade Federal do Piauí toda e qualquer irregularidade ocorrida ou 
observada na execução do Contrato; 

11.14 Designar preposto, aceito pela Universidade Federal do Piauí, durante o período de vigência do 
Contrato, para representá-la sempre que for necessário; 
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11.15 Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no procedimento licitatório; 

11.16 Não subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Termo de Referência; 

11.17 Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

12 OBRIGAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

12.1 Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Termo de Referência; 

12.2 Proporcionar todas as facilidades para que a licitante vencedora contratada possa 
desempenhar seus serviços dentro das normas deste Termo de Referência; 

12.3 Propiciar à licitante contratada o acesso aos locais onde os serviços deverão ser prestados, em 
horário adequado, e no tempo necessário para o seu comprimento; 

12.4 Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
licitante vencedora contratada; 

12.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora 
contratada, por meio de servidor da Universidade Federal do Piauí, designado legalmente como 
Representante da Administração, que atestará as Notas Fiscais/Faturas de serviços, para fins de 
pagamento;  

12.6 Comunicar a licitante vencedora contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a 
execução do objeto deste Termo de Referência; 

12.7        Verificar a regularidade fiscal da licitante vencedora contratada antes de cada pagamento. 

13 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

13.1 A interessada deverá apresentar pelo menos um atestado de capacidade técnica onde 
comprove que a licitante tenha executado, ou estar executando a contento serviços compatíveis e 
pertinentes ao objeto deste Termo de Referencia.  

14 DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 Os serviços serão solicitados por meio de Ordens de Serviço, a serem expedidas pelo 
representante da Coordenação de Serviços Gerais, responsável pelo setor competente, que 
informará o tipo e o local onde serão executados; 

14.2 Os locais afetados pela execução dos serviços deverão ser mantidos pela Contratada em 
perfeito estado de limpeza, recolhendo-se os entulhos, e dando a eles o destino adequado, inclusive 
repassado todos os materiais retirados e substituídos, e ainda passíveis de reaproveitamento, aos 
cuidados da Fiscalização; 

14.3 Os serviços rejeitados, devido a uso de materiais não especificados e/ou considerados mal 
executados, deverão ser refeitos corretamente, no prazo de 24 horas, com materiais e tipo de 
execução aprovados pela Fiscalização, arcando a Contratada com ônus decorrente do fato. 

14.5   Aprovo o Termo de Referência e autorizo a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de  pintura e adesivação nos termos e condições estabelecidas no edital e 
neste Termo de Referência. 
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ANEXO II DO EDITAL 
 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

G
R

U
P

O
 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND. QTD. TOTAL  (R$) 

G
R

U
P

O
 I 

1 
Serviço de pintura e adesivação em veículos 
tipo Motocicleta. 

SERV 30 
 

2 
Serviço de pintura e adesivação em veículos 
tipo Van e Camionete. 

SERV 30 
 

3 
Serviço de pintura e adesivação em veículos 
tipo automóvel. 

SERV 30 
 

4 
Serviço de pintura e adesivação em veículos 
tipo Ônibus/Micro Ônibus 

SERV 30 
 

5 Serviço de pintura e adesivação em  Trator. SERV 30 
 

6 
Serviço de pintura e adesivação em Caixa 
D’água. 

SERV 30 
 

 TOTAL 
 

 

 

Preço Global por extenso: 
 
Prazo de validade: (não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação); 
Composição dos preços: Nos preços propostos acima estão incluídos todas as despesas, frete, 
tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão. 
Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena 
aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
 

(Local e data) 
 

(Assinatura do Representante Legal, com NOME COMPLETO) 
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ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO 
 

TERMO DE CONTRATO N.º _______ /20__ QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, E _______ PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XXXXXXX. 

CONTRATANTE: A União, por intermédio da xxxxxxxxx[/se for o caso, indicar também o nome da 
Unidade Técnica], com sede no [inserir endereço completo], inscrito no CNPJ (MF) sob o n.ºxxxx, 
representado pelo seu[inserir função da autoridade competente], Senhor(a) [inserir nome do titular 
ou substituto], de acordo com a [delegação/subdelegação]de competência contida no inciso _____ 
do art. ______ da Portaria da [Presidência ou Segedam] n.º ______, de ________. 

CONTRATADA: _____________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º ______________, 
estabelecida [inserir endereço completo], representada pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) [inserir 
nome completo], portador(a) da Cédula de Identidade n.º _______ [inserir número e órgão 
expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) n.º ________________, de acordo com a 
representação legal que lhe é outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social]. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1. O presente contrato tem como objeto a prestação dos serviços de XXXXXXXXXXXX em regime 
de empreitada por preço unitário, conforme especificações do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 
nº 56/2014. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

1. O valor total deste contrato é de R$ ____(___). 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

1. A despesa orçamentária da execução deste contrato correrá à conta da Natureza da Despesa 
__________, da Atividade ________________, conforme Nota de Empenho n.º _____, de 
___/___/____. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. A realização dos serviços deverá ter início em até 24 (vinte e quatro) horas, contados da 
data de autorização constante na Ordem de Serviço/Nota de Empenho. 
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2. Cada trabalho será avaliado e terá seu prazo de entrega determinado pela equipe da 
FISCALIZAÇÃO, juntamente com o ato da autorização da Ordem de Serviço. 

3. Eventuais retrabalhos, devido a não aprovação pela FISCALIZAÇÃO, deverão ser iniciados 
em até 24 (vinte e quatro) horas a contar da notificação, sem prejuízo de outros serviços 
autorizados para execução e sem custo adicional para a Administração.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS 

1. A execução contratual terá início no primeiro dia útil após a assinatura do contrato. 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA  

1.  O presente contrato poderá ser prorrogado, mediante aditivo, a cada 12 (doze) meses, até 
o limite de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de 
forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente:  

1.1. os serviços foram prestados regularmente;  

1.2. a CONTRATADA não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária, exceto a 
decorrente do não cumprimento do prazo de entrega da garantia contratual;  

1.3. a Administração ainda tenha interesse na realização do serviço;  

1.4. o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e  

1.5. a CONTRATADA concorde com a prorrogação.  

CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS DAS PARTES  

1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo 
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

2. A CONTRATADA deve: 

2.1. responder nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas as 
despesas decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como 
salários, seguros de acidentes, indenizações, tributos, indenizações, vale-refeição, 
vale-transporte, uniformes, crachás, equipamentos de proteção individual – EPI e 
outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público; 

2.2. respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às 
dependências, da CONTRATANTE; 

2.3. responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da 
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execução deste contrato; 

2.4. comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e 
prestar os esclarecimentos solicitados; 

2.5. manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de 
habilitação exigidas; 

2.6. realizar os serviços objeto desta contratação, nos prazos fixados, contados do 
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recebimento da Autorização de Serviço; 
2.7. zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e à prevenção de 

acidentes; 
2.8. fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de segurança e/ou 

proteção individual, inclusive aqueles utilizados sob condição rotineira; 
2.9.  responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os 

empregados, quando em serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e 
previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das 
atividades; 

2.10. cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços 
contratados, especialmente os referentes à segurança e a medicina do trabalho; 

2.11. arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus 
empregados quando da execução do serviço objeto contratado; 

2.12. refazer os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem 
considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço 
contratado; 

2.13.  manter os seus empregados devidamente identificados por crachá e uniforme; 
2.14. cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a unidade 

responsável pela fiscalização do contrato, adotando as providências requeridas 
relativas à execução dos serviços; 

2.15.  usar produtos/materiais que estejam aprovados pelos órgãos governamentais 
competentes, todos de primeira qualidade e embalagens originais de fábrica ou de 
comercialização que não causem danos a pessoas ou a itens objeto desta 
contratação; 

2.16.  comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
os motivos de ordem técnica que impossibilitaram o cumprimento dos prazos 
previstos; 

2.17. comunicar à fiscalização da CONTRATANTE ou ao servidor designado, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados 
necessários; 

2.18. manter sede, filial ou escritório, em Brasília-DF, com capacidade operacional para 
receber e solucionar qualquer demanda da Administração, bem como realizar 
todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão 
dos funcionários. 

3. São de responsabilidade da CONTRATADA, ainda, as seguintes obrigações sociais: 

3.1. todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social 
e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

3.2. todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus 
empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em 
dependência da CONTRATANTE; 
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3.3. todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à 
execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 
continência; 

3.4. encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 

4. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

4.1. a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 
autorização da CONTRATANTE; 

4.2. a subcontratação para a execução do objeto deste contrato; 

4.3. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, 
ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em 
comissão, assim como de seus cônjuges, parentes ou afins, até o 3º grau, durante a 
vigência deste contrato. 

5. A CONTRATANTE deve: 

5.1. expedir a ordem de serviço; 

5.2. permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução do 
serviço; 

5.3. prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 
representante ou preposto da CONTRATADA; 

5.4. efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as 
formalidades e exigência do contrato; 

5.5. exercer a fiscalização dos serviços prestados, por servidores designados; 

5.6. comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do 
contrato; 

5.7. impedir que terceiros, sem autorização, executem os serviços objeto deste Contrato. 

6.  A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos neste contrato 
não transfere a responsabilidade por pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem pode 
onerar o objeto do contrato. 

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada 
pelo (a) titular do Serviço de Manutenção e Infraestrutura Predial – Semip ou por representante 
da CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros. 

2. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela 
Administração da CONTRATANTE, para representá-la sempre que for necessário.  

3. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável 
pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que 
haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE 

1. Os preços unitários dos serviços objeto deste contrato, desde que observado o interregno 
mínimo de um ano, contado da data limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes 
subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, 
poderão ser reajustados utilizando-se a variação do IGP-M, mantido pela Fundação Getúlio 
Vargas-FGV, acumulado em 12 (doze) meses, com base na seguinte fórmula: 

R = (I – Io) . P 
     Io  
Onde: 

a) para o primeiro reajuste: 

 R = reajuste procurado; 

 I = índice relativo ao mês do reajuste; 

 Io = índice relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta; 

 P = preço atual dos serviços; 

b) para os reajustes subsequentes: 

 R = reajuste procurado; 

 I = índice relativo ao mês do novo reajuste; 

 Io = índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste efetuado; 

 P = preço dos serviços/produtos atualizado até o último reajuste efetuado. 

2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA. 

2.1. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, 
ocorrerá a preclusão do direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

1.1 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE 
poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos 
prejuízos causados, já calculados ou estimados. 

2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE 
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adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e vincula - se ao 
Edital e anexos do Pregão Eletrônico n.º 56/2014, constante do processo nº 010578/14-26, bem 
como à proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA MEDIÇÃO, DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

1. Os serviços serão medidos exclusivamente pelas Ordens de Serviços efetivamente fechadas e 
ratificadas pela CONTRATANTE, registradas também no “Boletim Mensal de Medição dos Serviços”. 

2. Os dados da fatura mensal e do Boletim Mensal de Medição dos Serviços deverão ser 
analisados e atestados pela FISCALIZAÇAO, antes de serem encaminhados para pagamento. 

3. A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, nota fiscal/fatura dos serviços, em 2 (duas) 
vias emitidas e entregues no Universidade Federal do Piaui, para fins de liquidação e pagamento, no 
mês subsequente ao da prestação do serviço. 

4. A atestação de nota fiscal/fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do 
contrato ou outro servidor designado para esse fim. 

5. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em até 10 (dez) dias, contados da 
protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios.  

6. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da 
CONTRATADA. 

7. Para efeito de pagamento mensal, a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente às notas 
fiscais/faturas, a documentação abaixo relacionada, caso não estejam disponíveis no Cadastro Único 
de Fornecedores (SICAF). 

a) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND; 

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União; 

c) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio 
ou sede;  

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

7.1.  Os documentos relacionados nas alíneas de “a” a “d” poderão ser substituídos, total ou 
parcialmente, por extrato válido e atualizado do SICAF. 

8. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá 
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores 
correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos 
deste contrato. 

9. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. 
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(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. 

9.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios 
devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = 
Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NA 
FONTE  

1. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, no que couber, 
às retenções na fonte nos seguintes termos: 

1.1. do imposto sobre a renda - IRPJ, da contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL, 
da contribuição para seguridade social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, 
na forma da Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012 (Anexo I) e 
alterações, conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/1996 e 
alterações; 

1.2. do INSS, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução Normativa 
RFB nº 971, de 13/11/2009 e alterações, conforme determina a Lei nº 8.212, de 
24/07/1991 e alterações; 

1.3. do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei 
complementar nº 116, de 31/07/2003 e alterações, c/c a legislação distrital em vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES 

1. A CONTRATADA será punida com o impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios e ser descredenciada no Sicaf e no cadastro de fornecedores da 
CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e 
demais cominações legais, nos seguintes casos: 

1.1.    apresentação de documentação falsa; 

1.2.    retardamento da execução do objeto; 

1.3.    falhar na execução do contrato; 

1.4.    fraudar na execução do contrato; 

1.5.    comportamento inidôneo; 

1.6.    declaração falsa; 

1.7.    fraude fiscal. 

2.         Para os fins do item 1.5, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, 
parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993. 

2.1.  Para condutas descritas nos itens 1.1, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 será aplicada multa de no 
máximo 30% do valor do contrato. 

3.         O retardamento da execução previsto no item 1.2 estará configurado, entre outras condutas, 
quando a CONTRATADA: 
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a)    deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 7 (sete) dias 
contados da data da constante na ordem de serviço; 

b)    deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 (três) 
dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 

4. Após o trigésimo dia de atraso no início da execução dos serviços, a CONTRATANTE poderá 
rescindir o contrato, caracterizando-se a inexecução total do seu objeto. 

1.         O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA. 
1.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a 

diferença será descontada da garantia contratual. 

1.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA 
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial. 

1.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

1.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, 
esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação 
da CONTRATANTE, a partir do qual se observará o disposto nos itens 6 e 7 da Cláusula 
Sétima deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de Teresina, 
Seção Judiciária do Piauí, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos 
casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal. 

 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos 
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

Teresina - PI, em [data]. 
[Nome da autoridade competente] 

[inserir nome do cargo] 
 

CONTRATADA 
 

Representante 
Procurador/cargo 

TESTEMUNHAS: 
____________________________                                ____________________________ 

NOME:       NOME:     
CPF:                           CPF:  
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