SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS
Em parceria com www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022
Processo FSADU n° 0360.084721.0001
Licitacoes-e BB nº 946165

SÍNTESE DO OBJETO E PROCEDIMENTOS
LEGISLAÇÃO: Os procedimentos licitatórios obedecerão, integralmente, a Lei n.º 10.520, de 17
de julho de 2002, Lei Complementar n.º 123/2006, Decreto n.º 10.024/2019, Lei nº. 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor), e CONSIDERANDO o disposto no art. 191 da Lei Federal nº
14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), importa referir que o presente processo licitatório será
subsidiariamente, naquilo que couber, regido pela Lei n.º 8.666/1993 e alterações, e de acordo
com as condições estabelecidas neste Edital e nos seguintes anexos que o integram.
OBJETO: contratação de empresa especializada nos serviços reprográficos de fotocópias e
encadernações em espiral por demanda, em atendimento às necessidades dos cursos do
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES CAMINHOS DO SERTÃO COM A OFERTA EM
QUATRO UNIDADES AVANÇADAS (MUNICÍPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO TERRITORIAL DA
UEMASUL) DE 800 VAGAS NOS CURSOS DE LICENCIATURA EM: PEDAGODIA; CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS; MATEMÁTICA; GEOGRAFIA; E LETRAS EM PORTUGUES E SUAS LITERATURAS,
oriundo do Contrato nº 026/2021 – UEMASUL, e cadastrado nesta fundação sob o código
1369.

PREGÃO: ELETRÔNICO
MODO: DISPUTA ABERTO
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE observadas as condições definidas neste Edital e anexos.
Data do inicio de acolhimento das propostas: 24/06/2022, após publicação no DOE.
Data e horário de abertura das propostas: 07/07/2022, às 08h15min.
Data e horário para início da etapa de lances: 07/07/2022, às 09h.
Formalização de consultas: Licitação nº 946165
Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br – “Acesso Identificado”.
Endereço
para
retirada
do
Edital:
www.licitacoes-e.com.br
ou
www.fsadu.org.br/licitacoes/pregao-eletronico
Pregoeiro: Moisés Abreu França
E-mail: licitacao@fsadu.org.br
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília (DF).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFMA – FSADU, pessoa jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos, instituída através de Escritura Pública, lavrada no Cartório de Ofício
do tabelião Dr. Tito Antônio de Sousa Soares, Livro n°. 436, fls. 161 a 167, e alterações no Livro n°. 464, fls
128 a 134, datado de 02 de abril de 1984, com o intuito de apoiar a Universidade Federal do Maranhão no
ensino, pesquisa e extensão, com sede na Rua das Juçaras, Quadra 44, nº 28, Jardim Renascença I, São
Luís, MA, CEP 65.075-230, mediante o Pregoeiro designado pela Portaria DP n° 002, de 03 de janeiro de
2022, por meio de utilização de recursos de tecnologia de informação - INTERNET, torna público para
conhecimento dos interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente, fará realizar-se
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, no MODO DE DISPUTA ABERTO, do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE, tendo como objeto a contratação de empresa especializada nos serviços reprográficos de
fotocópias e encadernações em espiral por demanda, em atendimento às necessidades dos cursos do
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES CAMINHOS DO SERTÃO COM A OFERTA EM QUATRO
UNIDADES AVANÇADAS (MUNICÍPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO TERRITORIAL DA UEMASUL) DE 800
VAGAS NOS CURSOS DE LICENCIATURA EM: PEDAGODIA; CIÊNCIAS BIOLÓGICAS; MATEMÁTICA;
GEOGRAFIA; E LETRAS EM PORTUGUES E SUAS LITERATURAS, oriundo do Contrato nº 026/2021 –
UEMASUL, e cadastrado nesta fundação sob o código 1369, e conforme descrição detalhada no Anexo I,
deste Edital.
1.2 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por
empregado, integrante do quadro efetivo desta Fundação, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações-e", constante da página
eletrônica do Banco do Brasil S.A.: www.licitacoes-e.com.br.
1.2 O intervalo mínimo de lances permitido em relação aos lances intermediários e em relação ao valor
mínimo que cobrir a melhor oferta será de R$ 10,00 (dez reais) para todos os lotes.
2. DO OBJETO
2.1. O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a contratação de empresa especializada nos serviços
reprográficos de fotocópias e encadernações em espiral por demanda, em atendimento às
necessidades dos cursos do PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES CAMINHOS DO SERTÃO COM
A OFERTA EM QUATRO UNIDADES AVANÇADAS (MUNICÍPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO TERRITORIAL DA
UEMASUL) DE 800 VAGAS NOS CURSOS DE LICENCIATURA EM: PEDAGODIA; CIÊNCIAS BIOLÓGICAS;
MATEMÁTICA; GEOGRAFIA; E LETRAS EM PORTUGUES E SUAS LITERATURAS, oriundo do Contrato nº
026/2021 – UEMASUL, e cadastrado nesta fundação sob o código 1369, cujas condições gerais para
execução estão descritas no Anexo I - Termo de Referência deste edital de licitação (disponível em
www.licitacoes-e.com.br /menu opções/listar documentos).

2.2. A descrição detalhada está discriminada no Anexo I – Termo de Referência, deste Instrumento
Convocatório e deverão ser minuciosamente observados pelos licitantes quando da elaboração de suas
propostas.
2.3 Havendo divergência entre as especificações deste objeto descritas no Licitações-e do Banco do
Brasil e as especificações constantes deste Edital - Anexo I – Termo de Referência, serão consideradas
como válidas as do Edital, sendo estas a que os licitantes deverão se ater no momento da elaboração da
proposta.
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3. ORIGEM DE RECURSOS
3.1. As despesas decorrentes correrão à conta dos recursos do Contrato nº 026/2021-UEMASUL, tendo
como interveniente a Fundação Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA - FSADU, cujo
instrumento encontra-se cadastrado no Sistema SAGI/FSADU sob o número 1369, conforme classificação
orçamentária a seguir:



Natureza da Despesa: 33.90.39- SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Item do PAF: 9028 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

4. DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS e DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
4.1 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou
jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada
exclusivamente para o endereço licitacao@fsadu.org.br informando o número da licitação nos dias úteis,
de segunda a sexta-feira, das 08 às 17 horas, no horário oficial de Brasília-DF.
4.2 Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
4.3 Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data
fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço licitacao@fsadu.org.br
informando o número da licitação, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 08 às 17 horas, no
horário oficial de Brasília-DF.
4.4 Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnações o Pregoeiro será auxiliado pelo
setor técnico competente.
4.5 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
4.5.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
5. REFERÊNCIA DE TEMPO
5.1. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão,
obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no Sistema Eletrônico e na
documentação relativa ao certame.
5.2. Os interessados deverão observar rigorosamente, as datas e os horários limites para o recebimento e
abertura da proposta, como também para o horário de início da disputa.
5.3. Ocorrendo decretação de feriado, ponto facultativo ou qualquer outro fato superveniente, que
impeça a realização da licitação, será reiniciada somente após comunicação aos participantes, no
endereço eletrônico utilizado para a divulgação.
6. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES BANCO DO BRASIL
6.1. Para participar do Pregão, o licitante deverá credenciar-se no Sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” através
do site www.licitacoes-e.com.br.
6.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e
intransferível, obtida junto às Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no País, para acesso ao Sistema
Eletrônico (§ 1º, Art. 3º, do Decreto 3.697/2000).
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6.1.2. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao provedor do Sistema
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
6.1.3. As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a
apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no “Licitações-e”.
6.1.4. Sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
6.2. O uso da senha de acesso ao Sistema Eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante,
bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo
ao provedor do Sistema ou à Fundação Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA, promotora
da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
6.3. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº
123, de 14.12.2006 e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da referida Lei, é
necessário, à época do credenciamento, acrescentar as expressões “Microempresa” ou “Empresa de
Pequeno Porte” ou suas respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, à sua firma ou denominação, conforme
o caso.
6.3.1 Caso o PROPONENTE já esteja cadastrado no Sistema e não constem os dados acima em sua firma
ou denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no Sistema. Para tanto, deverá dirigirse a qualquer agência do BANCO.
6.4. Eventuais dúvidas para obtenção da senha deverão ser esclarecidas pelo telefone 3003.0500 (BB
responde).
7. DA PARTICIPAÇÃO
7.1. Poderão participar da presente seleção os interessados que atenderem a todas as exigências
constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação, com atuação em ramo
pertinente e compatível com o objeto a ser selecionado, na data da abertura do certame.
7.2 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação no presente processo,
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.
7.2.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da microempresa ou empresa de
pequeno porte, será assegurado à mesma o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por
igual período, a critério da FSADU, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito e emissão de certidões negativas ou positivas com efeito de negativas.
7.2.2 A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à FSADU
convocar os participantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato ou,
ainda, revogar a Seleção.
7.3. É admitida a participação de empresas estrangeiras neste processo de seleção pública.
7.3.1. As empresas estrangeiras deverão ter, na data da sessão, representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente.
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7.4. Estão impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem em
uma ou mais situações a seguir:
7.4.1. Estejam constituídos sob a forma de consórcio;
7.4.2 Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pela FSADU ou por qualquer
órgão da Administração Pública;
7.4.3 Esteja cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública motivada pelas
hipóteses previstas no art. 88 da Lei Federal nº 8.666/93;
7.4.4 Sejam declarados inidôneos em qualquer esfera da Administração Pública;
7.4.5 Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação;
7.4.6 Esteja enquadrado em uma das hipóteses previstas pelo art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93;
7.4.7 Esteja proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei nº 9.605/98.
7.4.8 As hipóteses de subcontratação de serviço para o fornecimento dos serviços descritos neste edital
somente terão validade mediante prévia consulta e autorização expressa da FSADU.
7. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
8.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro em exercício, que terá, em especial, as seguintes
atribuições:
8.1.1. Coordenar o processo licitatório, conduzindo, inclusive, os trabalhos da equipe de apoio;
8.1.2. Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao Edital apoiado pelo Setor responsável
pela sua elaboração;
8.1.3. Conduzir a sessão pública na Internet;
8.1.4. Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento
convocatório;
8.1.5. Desclassificar propostas indicando os motivos;
8.1.6. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
8.1.7. Verificar e julgar as condições de habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
8.1.8. Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando a Autoridade competente quando mantiver
sua decisão;
8.1.9. Indicar o vencedor do certame;
8.1.10. Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
8.1.11. Encaminhar o processo à autoridade superior e propor a homologação;
8.1.12. Convocar o vencedor para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido;
8.1.13. Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de penalidades
previstas na legislação.
9. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora
indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br.
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9.2. Os fornecedores deverão permanecer logados e aguardando o início dos trabalhos por até meia hora
(30 trinta minutos) além do horário estipulado para início da sessão. Após esse prazo não havendo início
da sessão a mesma deverá ser remarcada com ampla divulgação.
9.3. Aberta a sessão pública virtual do certame, as propostas de preços serão irretratáveis, não se
admitindo retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, salvo quanto aos lances
ofertados, na fase própria do certame.
9.4. Após a abertura da sessão pública virtual não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo,
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
9.5. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
9.6. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
9.7. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
9.7.1 É obrigação do licitante o retorno aos trabalhos na hora e data designadas após a suspensão da
sessão. A suspensão da sessão, data e hora de retorno serão comunicadas a todos através do Chat e
quando possível também será realizada a suspensão da sessão via sistema.
10. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
10.2. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da
conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.º 10.024/2019, irá perdurar por mais de
um dia.
10.2.1 Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às licitantes
informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances.
10.3. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
10.4. O Pregoeiro não poderá desclassificar propostas em razão da oferta de valores acima do preço
inicialmente orçado pela Administração na etapa anterior à formulação de lances (Acórdão TCU n.º
934/2007- 1.ª Câmara).
11. DA FORMULAÇÃO DE LANCES
11.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor
consignados no registro de cada lance.
11.2. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
11.3. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no
sistema conforme as regras estabelecidas no edital sobre lances de valores, bem como os intervalos
mínimos de diferença.
11.4 Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.
11.5. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
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11.6 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e
total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
11.7. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.
11.8. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
11.9. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos
participantes no sítio www.licitacoes-e.com.br.
11.10. O Modo de Disputa Aberto:
a) Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico quando o modo de disputa for
“aberto”, apresentação de lances públicos e sucessivos pelos licitantes, com prorrogações.
b) A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do
período de duração da sessão pública.
c) A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação,
inclusive no caso de lances intermediários.
d) Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrarse-á automaticamente.
e) Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão
pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
11.11. Havendo mais de um lote na licitação, o Pregoeiro poderá indicar os lotes que gerenciará
simultaneamente, ficando os excedentes para serem abertos à medida que os anteriormente iniciados
forem encerrados.
12 DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
12.1 Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de
pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada,
proceder-se-á da seguinte forma:
12.2. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5
(cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta,
obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências
habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto
deste Pregão;
12.3. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na
forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes
que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
12.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico,
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definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate;
12.5. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo
Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006;
12.6. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento licitatório
prossegue com as demais licitantes.
13. DA NEGOCIAÇÃO
13.1. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o
lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento, o valor estimado para a contratação e as
demais condições estabelecidas neste Edital.
13.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes.
14. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
14.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço
adequada ao último lance, em arquivo único, ao e-mail licitacao@fsadu.org.br em até 24 (vinte e quatro)
horas após o encerramento da etapa de lances e negociação, atualizada em conformidade com os lances
ofertados.
14.2. Os documentos remetidos por meio do sistema licitações-e poderão ser solicitados em original ou
por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.
14.3. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados: Comissão
Permanente de Licitação, situada na Rua das Juçaras, Quadra 44, nº 28, Renascença I - CEP 65.075-230
São Luís-MA.
14.4. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção,
será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
14.5. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço
ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.
14.6. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
14.7. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
14.8. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Órgão
Requisitante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
14.9. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada
em ata;
14.10. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, em prazo indicado no Chat, sob pena de não aceitação da proposta.
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14.11. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação justificada do licitante,
formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
14.12. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de
outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
14.13. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
14.14 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.
14.15 Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor
da proposta de menor preço.
14.16 Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se o arrematante desatender as
exigências deste edital, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital, com convocação do Fornecedor respectivo para
negociar redução do preço ofertado e, se for o caso, assinar o Contrato ou emitir Ordem de
Compra/Serviço.
14.17. O adjudicatário que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, injustificadamente
deixar de assinar o Contrato ou, ainda, descumprir a respectiva Ordem de Compra/Serviço, estará sujeito
às penalidades previstas neste Edital.

15. DAHABILITAÇÃO
15.1 A documentação relativa à habilitação jurídica, consistirá em:
a) Cédula de identidade dos representantes legais;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de
sociedades comerciais, e acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no
caso de sociedades por ações;
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício.
15.2 A documentação referente à regularidade fiscal, consistirá em:
a) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de Regularidade fiscal com a FAZENDA FEDERAL NACIONAL, mediante apresentação de
Certidão Conjunta de Débitos (Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa), expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria- Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente todos os créditos tributários federais à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 175, de 02/10/2014;
c) Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Estadual (sede do fornecedor);
d) Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Municipal (sede do fornecedor);
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e) Certidão de Regularidade junto ao FGTS;
15.3 Para Qualificação Econômico-Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, vedados a substituição por balancetes ou balanços provisórios, em
que estejam registrados os valores do ativo circulante (AC) e do passivo circulante (PC), de modo
a extrair-se índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 01 (um), indicados pela licitante,
aplicando a seguinte formula:
ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
a.1) As empresas constituídas após o encerramento do ultimo exercício social, em
substituição ao Balanço Patrimonial deverão apresentar o Balanço de Abertura;
a.2) Os Balanços Patrimoniais das Sociedades por Ações deverão ser apresentados
com ata de aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, registrados na Junta
Comercial. As demais licitantes deverão apresentar Balanços Patrimoniais
assinados pelo representante legal da empresa e por contabilista legalmente
habilitado, acompanhado dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro
Diário, em que se ache transcritos, devidamente registrados na Junta Comercial,
ou Entidade em que o Balanço foi arquivado;
a.3) Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço
Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital
Social, devidamente registrada na Junta Comercial;
a.4) As empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14/12/06,
poderão apresentar, em substituição ao Balanço Patrimonial, o Ato Constitutivo
ou o Contrato Social da Empresa atualizado e registrado na forma da lei que
comprove Capital Social Integralizado de no mínimo 10% do valor estimado da
contratação, desde que a comprovação do seu ingresso no Simples Nacional
conste dos Documentos de Habilitação;
a.5) A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do
ano-calendário mantiver Livro Caixa nos termos da Lei nº 8.981, de 20.01.1995,
deverá apresentar, juntamente com o Balanço Patrimonial, cópias dos Termos de
Abertura e Encerramento do Livro Caixa.
b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou Extrajudicial), expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da
data de apresentação da proposta de preço, quando não vier expresso o prazo de validade.
c) Observações Aplicáveis às Micro e Pequenas Empresas, na forma da Lei Complementar Nº 123, de
14.12.2006:
c.1.) havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado prazo de 5
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o PROPONENTE (ME ou EPP)
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da FSADU, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
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c.2) a não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666, de
21.06.1993, sendo facultado a FSADU convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para recebimento da Ordem de Serviço, ou revogar a licitação;
15.4 Outras Comprovações:
15.4.1. A documentação referente à qualificação técnica consistirá na apresentação de no mínimo 01
(um) atestado de capacidade técnica, declaração ou certidão, emitida por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que o arrematante executou atividades compatíveis em características
com o objeto deste PREGÃO.
15.4.2. ANEXOS II, III, IV e V, devidamente assinadas por representante legal da empresa.
15.4.3 A não remessa desses documentos poderá acarretar na INABILITAÇÃO do Fornecedor.
15.4.4 A autenticidade dos documentos exigidos e enviados poderá ser confirmada pelo Pregoeiro e sua
Comissão.
15.6. A Proposta comercial discriminada, expressa em moeda corrente nacional, devendo incluir todas as
despesas com encargos ficais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto,
devidamente corrigidos após o encerramento dos lances. A proposta deverá ser assinada pelo seu
representante legal, redigida em português, de forma clara, não podendo ser manuscrita nem conter
rasuras.
15.5. Outras observações:
a) 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.
b) Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão
ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e
documentos.
c) 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.
d) Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na
comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de5 (cinco) 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.
d.1) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 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.

16. DOS RECURSOS
16.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante
poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de
recurso.
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16.2. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante
vencedora.
16.3. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em
campo próprio do sistema.
16.4. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo
próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a
apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do
prazo da recorrente.
16.5. Para efeito do disposto no § 5.º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/1993, fica à vista dos autos do
processo administrativo em epígrafe, franqueada aos interessados.
16.6. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela
autoridade competente.
16.7. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento
16.8. Para a microempresa ou a empresa de pequeno porte, a abertura da fase recursal em relação ao
resultado do certame ocorrerá após o transcurso dos prazos de regularização fiscal de que tratam o art.
4º, § 4º do Decreto nº 8.538/2015.

17. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
17.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
17.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
17.3. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
17.4. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
17.5. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico, de acordo com a fase do procedimento
licitatório.
18. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO.
18.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em
que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
18.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto e homologará o procedimento do Pregão Eletrônico, de acordo com as legislações
vigentes.
18.3. Homologado o Pregão pela autoridade competente, a FSADU emitirá Contrato ou Ordem de
Compra/Serviço, visando o objeto selecionado.
18.4. O Fornecedor vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação, para
assinar o Contrato ou declarar o recebimento da Ordem de Compra/Serviço. Este prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do Fornecedor vencedor, durante o
transcurso do prazo referido, devidamente justificada, a ser analisada e aprovada pela FSADU.
18.5. A recusa injustificada do vencedor em assinar o Contrato ou declarar o recebimento da Ordem de
Compra/Serviço dentro do prazo estabelecido, bem como seu descumprimento, poderá sujeitar o
Fornecedor às penalidades previstas no item 22 deste Edital.
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18.6. A publicidade, em jornal de grande circulação, do extrato do resultado da licitação, com indicação
do número da licitação em referência, gênero sucinto do objeto, nos termos da lei, poderá ser substituída
por publicação no sítio oficial do órgão gerenciador, devendo o endereço eletrônico ser o mesmo da
divulgação do edital.

19. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
19.1. O pagamento será efetuado mensalmente de acordo com os serviços realizados no período, em até
10 (dez) dias úteis, depois de certificado o recebimento e a verificação da qualidade e quantidade e
consequente aceitação, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Setor
Competente.
19.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número
de inscrição do CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e da proposta, não se admitindo Notas
Fiscais/Faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais e da matriz.
19.3. O pagamento não isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações.
19.4. Constatando o Contratante qualquer divergência ou irregularidade na nota fiscal/fatura, esta será
devolvida à Contratada, a fim de que a mesma proceda às devidas correções, sendo que o prazo de
pagamento será contado a partir da reapresentação do documento corrigido.
19.5. O pagamento será efetuado através de depósito bancário, em conta e instituição bancárias
indicadas pelo Fornecedor em sua proposta de preços.
19.6. A conta informada deverá ser de titularidade da empresa Contratada, sendo inviável o depósito em
conta de titularidade de pessoa física vinculada ou não à empresa, bem como inviável o pagamento
através de qualquer outra forma que não o depósito bancário.
20. LOCAL E FORMA DE RECEBIMENTO
20.1 Os materiais, resultado dos serviços serão entregues, de acordo com a necessidade do projeto, sem
ônus adicional para a adquirente na Sala da Coordenação do Programa Caminhos do Sertão, localizado no
Setor Administrativo da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL, R.
Godofredo Viana, 1300, Centro - Imperatriz-MA no horário de expediente das 8h às 12h e das 14h às 18h
aos cuidados de ZUILHO RODRIGUES CASTRO, e-mail: caminhos.sertao@uemasul.edu.br;
zuilho.castro@uemasul.edu.br .
20.2 Os serviços serão atestados pelo fiscal do Contrato, os quais, após exame da compatibilidade das
especificações constantes neste Termo de Referência, expedirão Termo de Recebimento, que será
juntado ao processo de pagamento.
20.3 Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento,
obrigando-se a empresa a substituir em parte ou na totalidade dos materiais no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato.

21. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
21.1. Caberá à CONTRATANTE:
a) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando solicitados pela
CONTRATADA;
b) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das
obrigações assumidas pala CONTRATADA;
c) Promover o pagamento na forma prevista na Cláusula Terceira;
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d) Comunicar imediatamente ao fornecedor, qualquer irregularidade verificada.

21.2 Compete à CONTRATADA:
a) Observar, rigorosamente, as especificações do objeto contidas no Termo de Referência e as
cláusulas deste Contrato;
b) Manter-se, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
c) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente da FSADU,
quanto ao objeto desta licitação.
d) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos, inclusive os que resultarem, direta ou
indiretamente, de atos ou omissões de seus empregados ou prepostos, a qualquer título, às
instalações, patrimônio e pessoal, procedendo, imediatamente, o respectivo reembolso.
e) Manter rigoroso controle de qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), o(s) qual(is) deverá(ão) estar
de acordo com as especificações e condições adequadas para seu uso, bem como,
responsabilizar-se pela aquisição do(s) produto(s) junto aos produtores/distribuidores, conforme
o caso;
f)

A Adjudicada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da Autorização de
Fornecimento, conforme art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

§ 1° A CONTRATADA, através de seu(s) representante(s) legal(is), que este
subscreve(m), declara, com fins de prova junto à CONTRATANTE, para os
efeitos e sob as penas da lei, notadamente o Código Penal, artigo 299,
que não existe qualquer débito em mora ou situação de inadimplência
com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública Federal, Estadual ou Municipal, Direta ou Indireta, que impeça a
transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos
orçamentos da União, de Estado ou de Município.
22. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
22.1 O Fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o Contrato
ou Ordem de Compra/Serviço, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do Contrato ou da Ordem de Compra/Serviço, comportar-se de modo inidôneo,
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, estará sujeito às seguintes sanções, garantido o direito à
ampla defesa.
22.2 Multas:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do Contrato ou Ordem de
Compra/Serviço, por dia de atraso;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato ou Ordem de
Compra/Serviço, em caso de inexecução parcial;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato ou Ordem de
Compra/Serviço, em caso de inexecução total;
22.3 Impedimento de participar de seleções públicas da FSADU e de contratar com a referida instituição,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
Rua das Juçaras, Qd 44 nº 28, Renascença I - Fone (098) 4009-1000 - Fax (098) 4009-1003 - E-mail: fsadu@fsadu.org.br - CGC(MF) 07.060.718/0001-12 Insc. Estadual 12.096.429-5 - Cx. Postal 714 - CEP 65.075-230 São Luís-MA
Home Page: www.fsadu.org.br

22.4. No caso de aplicação de qualquer das sanções aqui previstas, caberá apresentação de recurso no
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.
22.5. No caso de aplicação da sanção de multa, a mesma será cobrada administrativamente, mediante
notificação via Correio, e deverá ser recolhida na forma descrita no documento.
22.6. A multa será cobrada judicialmente em caso de não recolhimento na forma e prazo estabelecidos na
notificação.
23. DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1 A presente Licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a FSADU revogá-la, no
todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado, ou
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, tudo sempre
disponibilizado no sistema para conhecimento dos Fornecedores participantes.
23.2. A FSADU poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou
para sua análise.
23.3. A critério da FSADU, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado economicamente
desequilibrado, em função de significativa variação de mercado.
23.4. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase do processo, sendo que a falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação do
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisão do Contrato ou da
Ordem de Compra/Serviço, sem prejuízo das sanções cabíveis.
23.5. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase do processo, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
23.6. Os Fornecedores intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
23.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta.
23.8 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da FSADU, a finalidade e a
segurança da contratação.
23.9 As decisões referentes a este processo seletivo poderão ser comunicadas aos proponentes por
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento, constituindo meio lícito de prova.
23.10 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro, com devido suporte de
Assessoria Jurídica, Comissão de Licitação e autoridade superior.
23.11. A participação do Fornecedor neste Pregão implica em aceitação de todos os termos deste Edital.
23.12. Caberá ao Fornecedor interessado em participar deste Pregão:
a) Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como
firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da Licitação
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros;
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b) Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo de Licitação,
responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
24. DOS ANEXOS
24.1 Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos:
ANEXO I – Termo de Referência ( disponível em www.licitacoes-e.com.br /menu opções/listar documentos)
ANEXO II – Modelo de Proposta Financeira
ANEXO III – Modelo de Declaração de Concordância com os Termos do Edital.
ANEXO IV – Modelo de Declaração de atendimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal
ANEXO V - Modelo De Declaração De Enquadramento – ME/EPP
ANEXO VI – Minuta do Contrato
ANEXO VII - Modelo de ordem de Serviço/FSADU
24. DO FORO
24.1 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o
local da realização do certame, considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da
Constituição Federal.
São Luís/MA, 24 de junho de 2022.

Moisés Abreu França
Pregoeiro

Diego Guilhon Rosa de Oliveira Lima
Gerente Operacional
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETIVO
O presente documento trata da contratação de empresa especializada nos serviços reprográficos de
fotocopias e encadernações em espiral por demanda, em atendimento às demandas dos cursos do
Programa Caminhos do Sertão da UEMASUL.

2. FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO
Considerando uma demanda muito grande de apostilas faz-se necessário a contratação de uma empresa
especializada nos serviços por demanda de fotocópias e encadernação das apostilas que serão entregues
aos alunos do Programa Cominhos do Sertão, por um período de 12 (doze) meses.
3. ESCOPO DOS SERVIÇOS
A empresa deverá fornecer os seguintes itens e custos:
Item
1

Descrição do item
Unidade
Cópias/impressão monocromáticas folha
cópia
tamanho a4 em papel simples alta alvura 75
g/m2 – 210mm x 297mm.
2
Cópias/impressões policromáticas folha
cópia
tamanho a4 em papel simples alta alvura 75
g/m2 – 210mm x 297mm..
3
Encadernação em espiral com capa de PVC,
caderno
protetoras em formato a4 (média de 85
folhas por caderno/apostila)
*Número estimado de cópias: 40 alunos x 6 disciplinas x 5 cursos
408.000 páginas por semestre;

Quantidade estimada
816.000

9.600

9.600

x 4 polos x 85 páginas =

**Número estimado de cadernos/apostilas: 40 alunos x 6 disciplinas x 5 cursos x 4 polos =
4.800 cadernos por semestre;
O local de recolhimento dos originais e entrega dos serviços reprográficos será a sede da
UEMASUL, conforme descrito abaixo;
4. DO PRAZO E EXECUÇÃO
A validade do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período,
mediante correção monetária dos valores, caso este seja o interesse da Fundação Sousândrade.
A execução dos serviços será parcelada, conforme a necessidade do projeto, sendo iniciada após o
recebimento da Ordem de Serviço, emitida pela FSADU, devendo a empresa vencedora realizar a entrega
dos materiais em até 05(cinco) dias após a solicitação da coordenação do projeto.
O recebimento e aprovação dos serviços serão efetuados pelo fiscal do Contrato, o qual poderá, junto ao
fornecedor, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega
dos serviços, ou até mesmo solicitar a substituição por outro novo, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, contados a partir do recebimento daquele que fora devolvido

Rua das Juçaras, Qd 44 nº 28, Renascença I - Fone (098) 4009-1000 - Fax (098) 4009-1003 - E-mail: fsadu@fsadu.org.br - CGC(MF) 07.060.718/0001-12 Insc. Estadual 12.096.429-5 - Cx. Postal 714 - CEP 65.075-230 São Luís-MA
Home Page: www.fsadu.org.br

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mensalmente de acordo com os serviços realizados no período, em até 10
(dez) dias úteis, depois de certificado o recebimento e a verificação da qualidade e quantidade e
conseqüente aceitação, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Setor
Competente.
6. FISCAL DO CONTRATO
Caberá ao Fiscal do Contrato a ser indicado pela Fundação Sousândrade e conjunto com a Coordenadora
Geral do Projeto, além do que esteja previsto na minuta de contrato anexo I, o seguinte:
a) comunicar, por escrito, quaisquer instruções ou procedimentos sobre os assuntos relacionados ao
Contrato.
b) acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato em estrita observância com este Termo de Referência.
c) notificar a CONTRATADA, por escrito, de quaisquer irregularidades e solicitar suas correções.
d) notificar a CONTRATADA, por escrito, a respeito de aplicação de eventuais penalidades, nos termos do
Contrato.
7. LOCAL E FORMA DE RECEBIMENTO
Os materiais, resultado dos serviços serão entregues, de acordo com a necessidade do projeto, sem ônus
adicional para a adquirente na Sala da Coordenação do Programa Caminhos do Sertão, localizado no Setor
Administrativo da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL, R. Godofredo
Viana, 1300, Centro - Imperatriz-MA no horário de expediente das 8h às 12h e das 14h às 18h aos
cuidados de ZUILHO RODRIGUES CASTRO, e-mail’s: caminhos.sertao@uemasul.edu.br ;
zuilho.castro@uemasul.edu.br.
Os serviços serão atestados pelo fiscal do Contrato, os quais, após exame da compatibilidade das
especificações constantes neste Termo de Referência, expedirão Termo de Recebimento, que será
juntado ao processo de pagamento.
Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento,
obrigando-se a empresa a substituir em parte ou na totalidade dos materiais no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato.

8. PROPOSTA
A proposta deverá estar obrigatoriamente acompanhada da especificação completa dos serviços a serem
executados, de forma clara e inequívoca.

9.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Executar os serviços de acordo com as condições e prazos propostos;
Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Coordenação do Projeto e setor
competente da FSADU, quanto ao objeto desta licitação;
Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar com a Administração
Pública, apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;
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A Adjudicada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, conforme art. 65, § 1º, da
Lei nº 8.666/93.
10. DAS OBRIGAÇÕES DA FSADU
Efetuar o recebimento dos serviços, verificando se os mesmos estão de conformidade com o solicitado.
Comunicar imediatamente ao fornecedor, quando da inspeção dos serviços, qualquer irregularidade
verificada.

11. DA ORIGEM DOS RECURSOS
O valor previsto para esses serviços é de R$ 120.000,00(cento e vinte mil reais)/ano;
As despesas decorrentes correrão à conta dos recursos do Contrato nº 026/2021-UEMASUL, conforme
classificação a seguir:
Natureza da Despesa: 33.90.39- SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Item do PAF: 9028 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
TODOS OS SERVIÇOS LISTADOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES
AQUI DETERMINADAS MANTENDO O PADRÃO DE QUALIDADE.
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022
Processo FSADU n° 0360.084721.0001 / Licitacoes-e BB nº 946165
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
CNPJ:

TELEFONE:

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

OBJETO: contratação de empresa especializada nos serviços reprográficos de fotocópias e
encadernações em espiral por demanda, em atendimento às necessidades dos cursos do
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES CAMINHOS DO SERTÃO COM A OFERTA EM
QUATRO UNIDADES AVANÇADAS (MUNICÍPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO TERRITORIAL DA
UEMASUL) DE 800 VAGAS NOS CURSOS DE LICENCIATURA EM: PEDAGODIA; CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS; MATEMÁTICA; GEOGRAFIA; E LETRAS EM PORTUGUES E SUAS LITERATURAS,
oriundo do Contrato nº 026/2021 – UEMASUL, e cadastrado nesta fundação sob o código 1369.
LOTE XXX
LOTE/ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANTIDADE

R$ UNITARIO

R$ TOTAL

VALOR TOTAL R$
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ (algarismo e por extenso), tendo como referência o mês de
junho de 2022.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: - Os serviços serão iniciados após a assinatura do Contrato, mediante o
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitidas pela FSADU, de acordo com as necessidades do
Projeto.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
DECLARAÇÃO EXPRESSA: Declaro que no preço proposto estão incluídos todos os custos diretos e
indiretos para a perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com transportes, materiais,
mão-de-obra especializada ou não, segurança em geral, equipamentos, ferramentas, encargos da
legislação social, trabalhista, previdenciária e responsabilidade civil, por quaisquer danos causados
a terceiros ou dispêndios resultantes de taxas, regulamentos e impostos municipais, estaduais e
federais, enfim, tudo o que for necessário para execução total e completa dos serviços, sem que
lhe caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao CONTRATANTE, nem qualquer outro
pagamento adicional.
LOCAL:
DATA:
NOME DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
Nome e Assinatura do Representante Legal
OBS: Deverá acompanhar a presente proposta cópia dos documentos de identificação do Representante.

Rua das Juçaras, Qd 44 nº 28, Renascença I - Fone (098) 4009-1000 - Fax (098) 4009-1003 - E-mail: fsadu@fsadu.org.br - CGC(MF) 07.060.718/0001-12 Insc. Estadual 12.096.429-5 - Cx. Postal 714 - CEP 65.075-230 São Luís-MA
Home Page: www.fsadu.org.br

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022
Processo FSADU n° 0360.084721.0001 / Licitacoes-e BB nº 946165

(empresa), neste ato representado por (nome do responsável ou representante legal). , abaixo
assinado DECLARA:
1.
inteira submissão às cláusulas e condições relacionadas no instrumento
convocatório e anexos do Pregão Eletrônico n° 001/2022;
2.

inteira submissão aos preceitos legais que regem este Pregão;

3.
Que inexiste qualquer fato impeditivo à nossa habilitação, bem como que não
estamos declarados suspensos, impedidos ou inidôneos em nenhum órgão da Administração
Pública, tampouco inscritos em qualquer cadastro nacional que registre tal condição;
4.
Que propõe o fornecimento de material/prestação de serviços objeto do Pregão
pelos preços indicados na proposta anexa, obedecendo às estipulações do correspondente
ato convocatório e asseverando que, em caso de divergência dos preços apresentados em
algarismos e por extenso, prevalecerá este último.
5.
Que o prazo de validade da proposta apresentada é de ........... dias e o prazo de
entrega do material e/ou serviço é de até .......... dias.
6.
Que o representante legal da empresa, autorizado a assinar o Contrato ou
receber Ordem de Compra/Serviço é:

NOME:
IDENTIDADE:
CPF:
Cidade/Estado, ................... de......................................de 2022.

.........................................................................................
(assinatura do representante legal)

OBS: Preparar a Declaração em papel timbrado da empresa.
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022
Processo FSADU n° 0360.084721.0001 / Licitacoes-e BB nº 946165

(empresaneste ato representada por (nome do responsável ou representante legal abaixo
assinado, DECLARA para os devidos fins que, em cumprimento ao disposto no artigo 7º, inciso
XXXIII, da Constituição Federal, não possui em seu quadro funcional menores de 18 (dezoito)
anos de idade exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre, tampouco menores de 16
(dezesseis) anos de idade exercendo qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
dos 14 (quatorze) anos de idade.
Cidade/Estado, ................... de......................................de 2022.

.........................................................................................
(assinatura do representante legal)

OBS: Preparar a Declaração em papel timbrado da empresa.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO ART. 3º E NÃO INCURSÃO NOS
IMPEDIMENTOS DO § 4º DO MESMO ARTIGO DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/06 –
ME/EPP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022
Processo FSADU n° 0360.084721.0001 / Licitacoes-e BB nº 946165

Declaro, sob as penas da Lei, que a licitante .............................................................................
CNPJ nº. ......................................... , enquadra-se na definição do art. 3° da Lei Complementar
n°. 123/06, pelo que pretende exercer o direito de preferência conferido por esta Lei e que,
para tanto, atende suas condições e requisitos, não estando incursa em nenhum dos
impedimentos constantes de seu § 4º.

Cidade/Estado, ................... de ..................................... de 2022.

.........................................................................................
(assinatura do representante legal)

OBS: Preparar a Declaração em papel timbrado da empresa.
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ANEXO VI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022
MINUTA DE CONTRATO
Contratação de empresa especializada nos serviços
reprográficos de fotocópias e encadernações em
espiral por demanda.
BASE LEGAL: LEI Nº 8.666/93 - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº
001/2022
–
PROCESSO
FSADU
Nº
0360.084721.0001.
CONTRATO FSADU n.º XX/2022
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, instituição fundacional de direito privado, sem fins
lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.060.718/0001-12, Inscrição Estadual n.º 12.096.429-5,
sediada na Rua das Juçaras, Qd. 44, Nº 28, Jardim Renascença I, nesta cidade, representada pelo seu
Gerente Operacional, Sr. Diego Guilhon Rosa de Oliveira Lima, brasileiro, solteiro, administrador,
portador da CTPS 2525, série 0023 MA, RG 116349599-6 SSP-MA e CPF n º 013.591.453-11,
residente e domiciliado na Rua Porto Rico, nº 14 - B Quadra 13 LOT Parque Aracagy - Residencial
Novo Paraiso - Paco do Lumiar - CEP 65130-000.
CONTRATADA: XXXXX, CNPJ n.º XXXXX, com sede na XXXXX, nesta cidade, e-mail: XXXX, telefone:
XXXX, representada, neste ato, por seu sócio, Sr. XXXXX, RG n.º XXXXXX, CPF n.º XXXXXX, residente
na Rua XXXXX, nesta.
As partes, acima identificadas, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e
CONTRATADA, ambas individualmente denominadas PARTE e, em conjunto, PARTES, firmam o
presente Contrato que se regerá pelas Leis n.º 10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações, a
legislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Constituem objeto do contrato, a contratação de empresa especializada nos serviços

reprográficos de fotocópias e encadernações em espiral por demanda, em atendimento às
necessidades dos cursos do PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES CAMINHOS DO
SERTÃO COM A OFERTA EM QUATRO UNIDADES AVANÇADAS (MUNICÍPIOS NA ÁREA DE
ATUAÇÃO TERRITORIAL DA UEMASUL) DE 800 VAGAS NOS CURSOS DE LICENCIATURA
EM: PEDAGODIA; CIÊNCIAS BIOLÓGICAS; MATEMÁTICA; GEOGRAFIA; E LETRAS EM
PORTUGUES E SUAS LITERATURAS, oriundo do Contrato nº 026/2021 – UEMASUL, e
cadastrado nesta fundação sob o código 1369, e de acordo com as especificações,
quantitativos e condições apresentadas no Anexo I - Termo de Referencia, do Edital do Pregão
Eletronico Nº 001/2022, que passa a integrar o presente, independente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
2.1 A validade do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado

por igual período, mediante correção monetária dos valores, caso este seja o interesse da
Fundação Sousândrade.
2.2 A execução dos serviços será parcelada, conforme a necessidade do projeto, sendo iniciada
após o recebimento da Ordem de Serviço, emitida pela FSADU, devendo a empresa vencedora
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realizar a entrega dos materiais em até 05(cinco) dias após a solicitação da coordenação do projeto.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ ( ),, em até 10 (dez) dias úteis, após
apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Coordenação do Projeto ou responsável,
realizado por depósito, através do Banco do Brasil S/A, na conta corrente indicada pela contratada.
Parágrafo Único - Tais valores englobam todo e qualquer tributo, taxas, emolumento, transporte
e garantia dos produtos, custos estes abarcados pela CONTRATADA.
3.2 As despesas decorrentes correrão à conta dos recursos do Contrato nº 026/2021-

UEMASUL, tendo como interveniente a Fundação Sousândrade de Apoio ao
Desenvolvimento da UFMA - FSADU, cujo instrumento encontra-se cadastrado no Sistema
SAGI/FSADU sob o número 1369, conforme classificação orçamentária a seguir:
 Natureza da Despesa: 33.90.39- SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
 Item do PAF: 9028 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
.
CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
4.1 Caberá à CONTRATANTE:
a. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando solicitados pela
CONTRATADA;
b. Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das
obrigações assumidas pala CONTRATADA;
c. Promover o pagamento na forma prevista na Cláusula Terceira;
d. Comunicar imediatamente ao fornecedor, qualquer irregularidade verificada.
4.2 Caberá à CONTRATADA:
a. Observar, rigorosamente, as especificações do objeto contidas no Termo de Referência e as
cláusulas deste Contrato;
b. Manter-se, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente
da FSADU, quanto ao objeto desta licitação.
c. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos, inclusive os que resultarem, direta ou
indiretamente, de atos ou omissões de seus empregados ou prepostos, a qualquer título, às
instalações, patrimônio e pessoal, procedendo, imediatamente, o respectivo reembolso.
d. Manter rigoroso controle de qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), o(s) qual(is) deverá(ão)
estar de acordo com as especificações e condições adequadas para seu uso, bem como,
responsabilizar-se pela aquisição do(s) produto(s) junto aos produtores/distribuidores,
conforme o caso;
e. A Adjudicada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da
Autorização de Fornecimento, conforme art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
§ 1° A CONTRATADA, através de seu(s) representante(s) legal(is), que este subscreve(m), declara,
com fins de prova junto à CONTRATANTE, para os efeitos e sob as penas da lei, notadamente o
Código Penal, artigo 299, que não existe qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com
o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual ou
Municipal, Direta ou Indireta, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações
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consignadas nos orçamentos da União, de Estado ou de Município.

CLÁUSULA QUINTA –– DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES
5.1 O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses
dos artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93. O atraso injustificado na execução, bem como a
inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a contratada, a multa de 10% (dez por cento) do
valor do Contrato, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.666/93, facultada à contratante, em
todo caso, a rescisão unilateral, assegurada a ampla defesa e o contraditório.
5.2 Caso a CONTRATADA comporte-se de modo inidôneo, não mantendo a proposta, fizer
declaração falsa, cometer fraude fiscal, falhar ou fraudar a execução do contrato poderão ser
aplicados, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados a
FSADU pelo infrator:
a) Advertência;
b)

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor previsto da contratação;

c)

Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Fundação Sousândrade por
período de até 05 (cinco) anos;

d)

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Fundação Sousândrade enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

§ 1º As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” acima poderão ser aplicadas juntamente com a da
alínea “b”;
§ 2º A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por
parte do licitante/contratado, na forma da Lei;
§ 3º O valor da multa aplicada será deduzida pela FSADU por ocasião do pagamento, momento em
que a Gerência Operacional da FSADU comunicará à empresa. Caso não seja possível o pagamento
por meio de desconto, a empresa fica obrigada a recolher a multa por meio de boleto bancário,
emitido pela FSADU, devendo ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da
data de recebimento da comunicação, ou, se não atendidos, judicialmente, pelo rito e com os
encargos da execução, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
CLÁUSULA SEXTA – DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 Qualquer tolerância de uma das PARTES quanto a infrações contratuais não induz novação e
nem poderá ser invocada para justificar o não cumprimento das obrigações contratuais, sendo os
casos omissos dirimidos por acordo entre as PARTES, respeitadas as normas e princípios da
legislação aplicável, devendo ser feita através de instrumento por escrito todas as autorizações,
concessões e mudanças nas condições ora estabelecidas.
§ 1º Fica compactuado a total inexistência de vínculo trabalhista entre a CONTRATANTE e o pessoal
utilizado pela CONTRATADA que tenham ou venham a ter relação com os serviços de que trata este
Contrato, não havendo, entre as PARTES, qualquer tipo de relação de subordinação hierárquica.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO
7.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, as partes elegem o foro da
comarca de São Luís, Estado do Maranhão, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
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7.2 E por estarem assim justas e acordadas, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de
igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas.
São Luís,

de

de 2022.

Fundação Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA
Contratante

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Contratada
TESTEMUNHAS:
1- NOME/CPF
2- NOME/CPF
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MODELO VII
Ordem de Serviços será encaminhada EXCLUSIVAMENTE via e-mail para a empresa
vencedora autorizando o serviço. (não

preencher)
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