
  

TOMADA DE PREÇOS Nº  20140002 – UVA/PROAD
PROCESSO Nº 3844350/2014

LICITAÇÃO DO TIPO MAIOR LANCE OU OFERTA PARA CONTRATAÇÃO 
DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  NA  EXPLORAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE 
CÓPIAS  E  ENCARDENAÇÃO,  NAS  INSTALAÇÕES  DA  UVA. 
DISTRIBUIDOS EM TRÊS LOTES: NOS CAMPI BETÂNIA (Lote 1) – 80m²; 
DERBY  (Lote  2)  –  17m²  E  JUNCO  (Lote  3)  –   14m²  MEDIANTE 
CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA  DE  USO  DAS  ÁREAS  SUPRA 
ALUDIDAS, PARA ATENDER  7.570 ALUNOS DESTA I.E.S., CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA 
DESTE EDITAL. 

__________________________________________________________________________________________________________________________
TOMADA DE PREÇOS Nº  20140002– UVA/PROAD                                                                                                                                               1/30



EDITAL DE LICITAÇÃO
SUMÁRIO

1. DO OBJETO................................................................................................................................3

2. DA PARTICIPAÇÃO.....................................................................................................................4

3. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS COMERCIAIS. 4

4. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “A”.......................................................5

5. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS - ENVELOPE “B”...................................................................8

6. DO PROCEDIMENTO..................................................................................................................9

7. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO..........................................................................................9

8. DA  ADJUDICAÇÃO...................................................................................................................12

9. DOS PRAZOS............................................................................................................................12

10. DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO...............................................................................12

11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO......................................................................................12

12. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS............................................13

13. DA RESCISÃO.........................................................................................................................14

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS......................................................................................14

15. DAS DEMAIS CONDIÇÕES.....................................................................................................15

ANEXO A - TERMO DE REFERÊNCIA.........................................................................................17

ANEXO B - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL.................................................19

ANEXO C - MODELO DE DECLARAÇÃO – EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA.......................20

ANEXO D -  MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL...........................22

ANEXO E - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL................................................23

ANEXO F – MINUTA DO TERMO DE CONCESSÃO DE USO.....................................................24

__________________________________________________________________________________________________________________________
TOMADA DE PREÇOS Nº  20140002– UVA/PROAD                                                                                                                                               2/30



TOMADA DE PREÇOS N° 20140002- UVA/PROAD
PROCESSO Nº 3844350/2014

LICITAÇÃO  DO  TIPO  MAIOR  LANCE  OU  OFERTA  PARA  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCARDENAÇÃO,  NAS 
INSTALAÇÕES DA UVA. DISTRIBUIDOS EM TRÊS LOTES: NOS CAMPI BETÂNIA (Lote 1) – 
80m²;  DERBY  (Lote  2) –  17m²  E  JUNCO  (Lote  3) –   14m²  MEDIANTE  CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA DE USO DAS ÁREAS SUPRA ALUDIDAS, PARA ATENDER 7.570 ALUNOS 
DESTA  I.E.S.,  CONFORME  ESPECIFICAÇÕES  CONTIDAS  NO  ANEXO  A  –  TERMO  DE 
REFERÊNCIA DESTE EDITAL. 

A Comissão Especial de Licitação 03,  designada pelos Decretos Estaduais nº 31.428 de 
13/03/2014 e  31.577 de 08/09/2014, em nome da   UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 
ACARAÚ - UVA,  divulga para conhecimento  do público  interessado que no local,  hora e data 
adiante  indicados  neste  Edital,  em sessão  pública,  receberá  os  Documentos  de  Habilitação  e 
Propostas  Comerciais,  para  o  objeto  desta  Tomada  de  Preços,  do  tipo  MAIOR  LANCE  OU 
OFERTA,  mediante  as  condições  estabelecidas  no  presente  instrumento  convocatório,  que  se 
subordina às normas gerais  da Lei  8.666,  de 21 de junho de 1.993,  suas alterações  e à Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

HORA, DATA E LOCAL.

Os documentos de Habilitação e as Propostas Comerciais serão recebidos na sede da Comissão 
Especial de Licitação 03 em sessão pública marcada para o dia 12 de novembro de 2014 às 9 
horas, no Centro Administrativo Bárbara de Alencar, na Av. Dr. José Martins Rodrigues, nº 150, 
Edson Queiroz, CEP: 60.811-520, em Fortaleza, Capital do Estado do Ceará.

GLOSSÁRIO

Sempre que as palavras ou siglas indicadas abaixo aparecerem neste Edital, ou em quaisquer de 
seus anexos, terão os seguintes significados:

COMISSÃO ou CEL 03: Comissão Especial de Licitação 03.
CONCEDENTE: Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA.
CONCESSIONÁRIA: Empresa vencedora desta licitação em favor da qual for adjudicado o seu 
objeto.
FISCALIZAÇÃO: Órgão  ou  preposto  da  CONCEDENTE,  devidamente  credenciado  para  a 
realização da fiscalização do objeto desta licitação.
LICITANTE/PROPONENTE: Empresa que apresentar proposta para este certame
SEPLAG: Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará.
CRC: Certificado de Registro Cadastral(CRC).
ME/EPP: MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE

1. DO OBJETO

1.1.  Constitui  objeto  desta  licitação  a  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  NA 
EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCARDENAÇÃO, NAS INSTALAÇÕES DA UVA. 
DISTRIBUIDOS EM  TRÊS LOTES: NOS CAMPI BETÂNIA (Lote 1) – 80m²; DERBY (Lote  2) – 
17m² E JUNCO (Lote  3) –  14m² MEDIANTE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DAS 
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ÁREAS  SUPRA  ALUDIDAS,  PARA  ATENDER  7.570 ALUNOS  DESTA  I.E.S., conforme 
especificações contidas no ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA,  deste Edital. 

1.2. Os serviços serão executados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus 
ANEXOS.

2. DA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderá participar desta Tomada de Preços:

2.1.1. Toda e qualquer empresário individual ou sociedade regularmente estabelecida no país, que 
seja  especializada  e  credenciada  no  ramo do  objeto  da  licitação,  e  que  satisfaça  a  todas  as 
exigências  do presente  instrumento  convocatório,  especificações  e  normas,  de acordo com os 
anexos relacionados, partes integrantes deste Edital.

2.1.2. Empresas cadastradas no Certificado de Registro Cadastral (CRC), emitido pela Secretaria 
do Planejamento e Gestão – SEPLAG-CE, especializadas no ramo do objeto pertinente a esta 
licitação, ou que comprovem junto à COMISSÃO, no prazo de 3 (três) dias antes do recebimento 
das propostas, que preencham os requisitos necessários para cadastro.

2.2. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação:

a)  empresas  que  sejam  consideradas  inidôneas  ou  suspensas  para  participar  de  licitação  e 
impedidas de contratar com qualquer órgão/entidade governamental, ou que estejam em processo 
de falência ou recuperação judicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em 
liquidação.

b)  empresas  cujos  representantes  legais  ou  sócios  sejam  servidores  públicos  dos  órgãos  e 
entidades  da  Administração  Pública  do Estado  do  Ceará,  inclusive  Fundações  instituídas  e/ou 
mantidas pelo Poder Público Estadual,  como LICITANTE, direta ou indiretamente, por si ou por 
interposta pessoa, nos procedimentos licitatórios.

2.3. É vedada a participação de consórcio ou grupo de empresas.

3.  DA  APRESENTAÇÃO  DOS  DOCUMENTOS  DE  HABILITAÇÃO  E  PROPOSTAS 
COMERCIAIS.

3.1. Os Documentos de Habilitação, em 1(uma) via, e as propostas Comerciais, em 2 (duas) vias, 
deverão ser entregues datilografados/digitados,  contidos em invólucros opacos e fechados com 
cola e/ou de forma tal que torne detectável qualquer intento de violação de seu conteúdo, estes 
trazendo  na face o seguinte sobrescrito, respectivamente:

3.1.1. ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 03
TOMADA DE PREÇOS Nº 20140002  - UVA
ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
NOME DA LICITANTE
CNPJ
E-MAIL/TELEFONE/FAX
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3.1.2. ENVELOPE “B” - PROPOSTAS COMERCIAIS

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 03
TOMADA DE PREÇOS Nº 20140002  - UVA
ENVELOPE “B” – PROPOSTAS COMERCIAIS
NOME DA LICITANTE
CNPJ
LOTE: _____
E-MAIL/TELEFONE/FAX

3.2. NO CASO DESTA LICITAÇÃO ONDE O OBJETO ESTÁ DIVIDIDO EM MAIS DE UM LOTE, 
A LICITANTE DEVERÁ ENTREGAR À COMISSÃO UM ÚNICO ENVELOPE “A”, UMA VEZ QUE 
A  DOCUMENTAÇÃO  SERÁ  ÚNICA  INDEPENDENTEMENTE  DO  NÚMERO  DE  LOTES 
PROPOSTOS.

3.3.  É  obrigatória  a  assinatura  do  representante  legal  da  PROPONENTE  na  PROPOSTA 
COMERCIAL.

3.4.  Os Documentos  de Habilitação  e  as  Propostas  Comerciais  deverão  ser  apresentados  por 
preposto da LICITANTE com poderes de representação legal,  através de procuração pública ou 
particular com firma reconhecida. A não apresentação não implicará em inabilitação, no entanto, o 
representante  não  poderá  pronunciar-se  em  nome  da  LICITANTE,  salvo  se  estiver  sendo 
representada por um de seus dirigentes, que comprove tal condição através de documento legal.

3.5. Qualquer pessoa  poderá entregar os Documentos de Habilitação e as Propostas Comerciais 
de mais de uma LICITANTE.

3.6.  Nenhuma  pessoa,  ainda  que  munida  de  procuração,  poderá  representar  mais  de  uma 
LICITANTE junto à COMISSÃO, sob pena de exclusão sumária das LICITANTES representadas.

4. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “A”.

4.1. Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma:

a)  Em  originais  ou  publicação  em  Órgão  Oficial,  ou,  ainda,  por  qualquer  processo  de  cópia 
autenticada em Cartório.

b)  Dentro  do  prazo  de  validade,  para  aqueles  cuja  validade  possa  expirar.  Na  hipótese  de  o 
documento  não  conter  expressamente  o  prazo  de  validade,  deverá  ser  acompanhado  de 
declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a sua validade. Na ausência 
de  tal  declaração  ou regulamentação,  o  documento  será  considerado  válido  pelo  prazo de  60 
(sessenta) dias, a partir da data de sua emissão.

c) Rubricados e numerados sequencialmente, da primeira à última página, de modo a refletir seu 
número exato.

d) A eventual falta de numeração ou numeração incorreta não será motivo de inabilitação, porém 
poderá ser suprida pelo representante da LICITANTE/PROPONENTE na sessão de abertura dos 
documentos de habilitação.
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4.2. Os Documentos de Habilitação consistirão de:

4.2.1. HABILITAÇÃO  JURÍDICA

4.2.1.1.  ATO CONSTITUTIVO,  ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR OU ÚLTIMO 
ADITIVO CONSOLIDADO, devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais, e, no 
caso  de  sociedade  por  ações,  acompanhado  de  ata  da  assembleia  que  elegeu  seus  atuais 
Administradores. Em se tratando de sociedades civis, Ato Constitutivo acompanhado de prova de 
diretoria em exercício e, no caso de empresario individual, o registro comercial.

4.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

4.2.2.1. Prova de inscrição na:

a) Fazenda Federal (CNPJ).

b) Fazenda Municipal ou Fazenda Estadual ou documento comprobatório de isenção.

4.2.2.2. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da 
LICITANTE:

a) A comprovação de quitação para com a Fazenda Federal deverá ser feita através da CERTIDÃO 
CONJUNTA  NEGATIVA  DE  DÉBITOS  RELATIVA  AOS  TRIBUTOS  FEDERAIS  E  À  DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional.

b)  A  comprovação  de  quitação  para  com  a  Fazenda  Estadual  deverá  ser  feita  através  de 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS consolidada, inscritos na Dívida Ativa Estadual. 
ou,  na  inexistência  desta,  de  Certidão  Negativa/Positiva  com  Efeitos  de  Negativa  de  Débitos 
relativos aos Impostos de competência Estadual e de Certidão Negativa/Positiva com Efeitos de 
Negativa da Dívida Ativa do Estado, emitida pela Procuradoria Geral do Estado;

c)  A  comprovação  para  com  a  Fazenda  Municipal  deverá  ser  feita  através  de  CERTIDÃO 
NEGATIVA DE DÉBITOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL, ou, na inexistência desta, 
de  Certidão  Negativa/Positiva  com  Efeitos  de  Negativa  de  Débitos  relativos  aos  Impostos  de 
competência Municipal e de Certidão Negativa/Positiva com Efeitos de Negativa da Dívida Ativa do 
Município, emitida pela Procuradoria Geral do Município.

c.1) As empresas participantes desta licitação obedecerão ao que determina a legislação específica 
do MUNICÍPIO, do domicílio da Licitante.

c.2)  Para os municípios  que emitem prova de regularidade para com a Fazenda Municipal  em 
separado, as proponentes deverão apresentar as duas certidões, isto é, Certidão sobre Tributos 
Imobiliários e Certidão de Tributos Mobiliários.

c.3) Caso a proponente não possua imóvel cadastrado em seu nome, deverá apresentar declaração 
ou documento emitido pela Prefeitura, indicando esta situação.
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4.2.2.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através da CERTIDÃO NEGATIVA DE 
DÉBITOS  RELATIVOS  ÀS  CONTRIBUIÇÕES  PREVIDENCIÁRIAS  E  ÀS  DE  TERCEIROS, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

4.2.2.4. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
através de CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO – CRS.

4.2.2.5.  PROVA DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITOS  INADIMPLIDOS  PERANTE A  JUSTIÇA  DO 
TRABALHO, mediante a apresentação de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 
(CNDT), ou da CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS com os mesmos efeitos da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.2.3. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) atualizado, expedido 
pela Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará – SEPLAG, dispensa a 
licitante dos documentos citados nos subitens 4.2.1. e 4.2.2. deste Edital. 

4.2.3.1.  Caso  o  cadastro  esteja  com algum documento  vencido,  a  licitante  deverá 
inserir no seu Envelope “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, o referido documento 
dentro do prazo de validade, sob pena de inabilitação, com exceção das Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte, que se apresentarem alguma restrição na comprovação 
da  Regularidade  Fiscal,  seguirão  as  regras  do  art.  42  da  Lei  Complementar  nº 
123/2006. 

4.2.3.2.  As  licitantes  não  cadastrados  no  CRC  deverão  enviar  à  COMISSÃO   a 
documentação descrita nos subitens  4.2.1. e 4.2.2. no prazo de 3 (três) dias antes do 
recebimento  das  propostas  para  comprovação  do  preenchimento  dos  requisitos 
necessários para cadastro.

4.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

4.2.4.1.  ATESTADO(S)  FORNECIDO(S)  POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU 
PRIVADO, comprovando que a LICITANTE prestou serviços compatíveis com o objeto da licitação.

4.2.4.2.  DECLARAÇÃO  DE  VISITA  AO  LOCAL emitido  pela  CONCEDENTE,  de  que  a 
LICITANTE/PROPONENTE, visitou o local onde serão executados os serviços objetos da presente 
licitação, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente 
na execução dos mesmos, conforme  ANEXO F – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO 
LOCAL.

4.2.4.3. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E ALVARÁ para o exercício de sua atividade comercial.

4.2.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

4.2.5.1.  A avaliação para todas as licitantes será apurada através da apresentação do 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL(LG), a seguir  definido,  calculado com 02(duas)  casas 
decimais,  sem  arredondamentos.  A  fonte  de  informação  dos  valores  considerados 
deverá ser  o  Balanço Patrimonial,  apresentado  na forma da lei. Tratando-se de 
Sociedade Anônima, deverão ser apresentadas as Demonstrações Contábeis por meio 
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de uma das  seguintes formas: publicação em Diário Oficial, publicação em jornal de 
grande circulação, ou ainda, através de cópia autenticada das mesmas. Os demais tipos 
societários e o empresário individual deverão apresentar cópia autenticada do Balanço 
Patrimonial, registrado na Junta Comercial da sede da licitante ou em outro 
órgão equivalente.
         
  LG = __Ativo Circulante_+ Realizável a Longo Prazo_  ≥   1,00
                        Passivo Circulante   + Exigível a Longo Prazo                               

4.2.5.2.  CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA  OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL  expedida  pelo 
Distribuidor Judicial da sede da PROPONENTE, Justiça Ordinária.

4.2.6. QUALIFICAÇÃO TRABALHISTA

4.2.6.1.  DECLARAÇÃO  DA  LICITANTE,  COMPROVANDO  O  FIEL  CUMPRIMENTO  DAS 
RECOMENDAÇÕES  DETERMINADAS  PELO  ART.  7,  INCISO  XXXIII,  DA  CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, conforme modelo ANEXO C – MODELO DECLARAÇÃO – EMPREGADOR PESSOA 
JURÍDICA.

4.2.7. PESSOA FÍSICA

4.2.7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

4.2.7.1.1. CÉDULA DE IDENTIDADE.

4.2.7.2. REGURALIDADE FISCAL

4.2.7.2.1. PROVA DE INSCRIÇÃO no CADASTRO NACIONAL DE PESSOA FÍSICA (CNPF).

4.2.7.2.1.1. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da 
LICITANTE:

a) A comprovação de quitação para com a Fazenda Federal deverá ser feita através da CERTIDÃO 
CONJUNTA NEGATIVA/POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVA AOS 
TRIBUTOS  FEDERAIS  E  À  DÍVIDA  ATIVA  DA  UNIÃO expedida  pela  Secretaria  da  Receita 
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

b)  A  comprovação  de  quitação  para  com  a  Fazenda  Estadual  deverá  ser  feita  através  de 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS consolidada, inscritos na Dívida Ativa Estadual. 
ou,  na  inexistência  desta,  de  Certidão  Negativa/Positiva  com  Efeitos  de  Negativa  de  Débitos 
relativos aos Impostos de competência Estadual e de Certidão Negativa/Positiva com Efeitos de 
Negativa da Dívida Ativa do Estado, emitida pela Procuradoria Geral do Estado;

c)  A  comprovação  para  com  a  Fazenda  Municipal  deverá  ser  feita  através  de  CERTIDÃO 
NEGATIVA DE DÉBITOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL, ou, na inexistência desta, 
de  Certidão  Negativa/Positiva  com  Efeitos  de  Negativa  de  Débitos  relativos  aos  Impostos  de 
competência Municipal e de Certidão Negativa/Positiva com Efeitos de Negativa da Dívida Ativa do 
Município, emitida pela Procuradoria Geral do Município.
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c.1)  Os  participantes  desta  licitação  obedecerão  ao  que  determina  a  legislação  específica  do 
MUNICÍPIO, do domicílio da Licitante.

c.2)  Para os municípios  que emitem prova de regularidade para com a Fazenda Municipal  em 
separado, as proponentes deverão apresentar as duas certidões, isto é, Certidão sobre Tributos 
Imobiliários e Certidão de Tributos Mobiliários.

c.3) Caso a proponente não possua imóvel cadastrado em seu nome, deverá apresentar declaração 
ou documento emitido pela Prefeitura, indicando esta situação.

d)  PROVA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITOS  INADIMPLIDOS  PERANTE  A  JUSTIÇA  DO 
TRABALHO, mediante a apresentação de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 
(CNDT), ou da CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS com os mesmos efeitos da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.2.7.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

4.2.7.3.1.  ATESTADO(S) FORNECIDO(S) POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU 
PRIVADO, comprovando que a LICITANTE prestou serviços compatíveis com o objeto da licitação.

4.2.7.3.2.  DECLARAÇÃO  DE  VISITA  AO  LOCAL emitido  pela  CONCEDENTE,  de  que  a 
LICITANTE/PROPONENTE, visitou o local onde serão executadas os serviços objetos da presente 
licitação, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente 
na execução dos mesmos, conforme  ANEXO F – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO 
LOCAL.

4.2.7.4. QUALIFICAÇÃO TRABALHISTA

4.2.7.4.1.  DECLARAÇÃO  DA  LICITANTE,  COMPROVANDO  O  FIEL  CUMPRIMENTO  DAS 
RECOMENDAÇÕES  DETERMINADAS  PELO  ART.  7,  INCISO  XXXIII,  DA  CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, conforme modelo ANEXO D – MODELO DECLARAÇÃO – EMPREGADOR PESSOA 
FÍSICA.

4.3. A LICITANTE deverá fornecer, a título de informação, número de telefone, fax, e pessoa de 
contato, preferencialmente local. A ausência desses dados não a tornará inabilitada.

4.4. Serão inabilitadas as licitantes que não atenderem às exigências desta Tomada de Preços 
referentes  à fase de habilitação,  bem como apresentarem os  documentos  defeituosos  em seu 
conteúdo e forma.

5. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS - ENVELOPE “B”

5.1. As Propostas Comerciais deverão ser apresentadas contendo, no mínimo:

5.1.1. O ANEXO B – MODELO DE CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL, contendo:

5.1.1.1. Nome da empresa LICITANTE/PROPONENTE, endereço e número de inscrição no CNPJ 
ou número de inscrição no CNPF no caso de pessoa física.

5.1.1.2. Validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias.
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5.1.1.3. Valor mensal ofertado  para cada área e preço global expressos em reais.

5.1.1.4. Assinatura do representante legal.

5.2. A Licitante deverá fornecer a ficha de dados da pessoa que irá assinar o Termo de Concessão 
de Uso, caso a empresa seja declarada vencedora deste certame, conforme ANEXO E - MODELO 
DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL.  A ausência dessa ficha não a tornará 
desclassificada.

5.3. Correrão por conta da PROPONENTE vencedora todos os custos que porventura deixar de 
explicitar em sua proposta.

5.4.  FICA  A  LICITANTE/PROPONENTE  CIENTE  DA  NECESSIDADE  DE  MANIFESTAR-SE 
ACERCA DA CONCORDÂNCIA DA PRORROGAÇÃO E REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA DE 
PREÇOS,  A  PARTIR  DA  DATA  DO  SEU  VENCIMENTO,  POR  IGUAIS  E  SUCESSIVOS 
PERÍODOS.  A  FALTA  DE  MANIFESTAÇÃO  LIBERA  A  LICITANTE,  EXCLUINDO-A  DO 
CERTAME LICITATÓRIO.

5.5.  As PROPOSTAS COMERCIAIS deverão ser rubricadas e numeradas sequencialmente,  da 
primeira à última folha, de modo a refletir o seu número exato.

5.5.1.  A  eventual  falta  de  numeração  ou  a  numeração  incorreta  poderá  ser  suprida  pelo 
representante da Licitante na sessão de abertura das propostas.

6. DO PROCEDIMENTO

6.1. Os trabalhos da sessão pública para recebimento dos Documentos de Habilitação e Propostas 
Comerciais obedecerão aos trâmites estabelecidos nos subitens seguintes:

6.1.1. Na presença das LICITANTES/PROPONENTES e demais pessoas que quiserem assistir à 
sessão, a COMISSÃO receberá os invólucros devidamente fechados, contendo os Documentos de 
Habilitação e as Propostas Comerciais.

6.1.2.  Para  a  boa  conduta  dos  trabalhos,  cada  LICITANTE/PROPONENTE  deverá  se  fazer 
representar por, no máximo, 2 (duas) pessoas.

6.1.3. Os membros da COMISSÃO e 02 (dois) escolhidos entre os presentes como representantes 
das LICITANTES/PROPONENTES, examinarão e rubricarão todas as folhas dos Documentos de 
Habilitação e Propostas Comerciais apresentados.

6.1.4.  Recebidos  os envelopes “A”  – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e “B”  -  PROPOSTAS 
COMERCIAIS, proceder-se-á a abertura daqueles referentes à Documentação de Habilitação.

6.1.5. A COMISSÃO poderá a seu exclusivo critério, proclamar na mesma sessão o resultado da 
habilitação, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os interessados.

6.1.6. Proclamado o resultado da habilitação, e decorrido o prazo para interposição de recurso, ou 
no  caso  de  renúncia  do  direito  recursal,  a  COMISSÃO  procederá  a  abertura  das  Propostas 
Comerciais das LICITANTES habilitadas.
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6.1.7. A COMISSÃO devolverá os envelopes de Propostas Comerciais às LICITANTES inabilitadas, 
se não houver recursos ou, se houver, após sua denegação.

6.1.7.1.  A  Comissão  manterá  sob  sua  guarda,  no  prazo  de  60  (sessenta)  dias,  os  envelopes 
contendo as Propostas Comerciais das empresas inabilitadas, que não estiverem representadas 
legalmente na sessão em que foi proferido o resultado da habilitação/inabilitação. Transcorrido esse 
prazo  sem  que  os  citados  envelopes  tenham  sido  resgatados,  estes  serão  expurgados  pela 
Comissão.

6.1.8.  Analisadas as Propostas  Comerciais,  a  COMISSÃO divulgará  o resultado e,  decorrido  o 
prazo para interposição de recursos,  ou no caso de renúncia do direito  recursal,  proclamará a 
vencedora do certame.

6.1.9. Os recursos, em qualquer das fases da licitação, serão interpostos e julgados com estrita 
observância da Lei das Licitações, art. 109.

6.2.  Após  a  entrega  dos  invólucros  contendo  os  Documentos  de  Habilitação  e  as  Propostas 
Comerciais, nenhum documento adicional será aceito ou considerado no julgamento, e nem serão 
permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações.

6.3. De cada sessão realizada será lavrada a respectiva ata circunstanciada, a qual será assinada 
pela COMISSÃO e pelos representantes das LICITANTES.

6.4.  O  resultado  de  julgamento  final  da  Licitação  será  comunicado  na  mesma  sessão  ou 
posteriormente em outra sessão através de notificação aos interessados.

6.5. É facultado à COMISSÃO, de ofício ou mediante requerimento do interessado, em qualquer 
fase  da  licitação  realizar  diligências,  destinadas  a  esclarecer  ou  complementar  a  instrução  do 
processo.

6.6.  Todos  os  atos  praticados  na  execução  das  diversas  fases  desta  licitação  deverão  ser 
registrados em Atas, as quais estão disponibilizadas no site www.pge.ce.gov.br.

7. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

7.1. A responsabilidade pelas informações, pareceres técnicos e econômicos exarados na presente 
Tomada de Preços é exclusiva da equipe técnica da UVA.

A – AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “A”

7.2.  A  habilitação  será  julgada  com  base  nos  Documentos  de  Habilitação  apresentados, 
observadas  as  exigências  pertinentes  à  Habilitação  Jurídica,  Regularidade  Fiscal,  Qualificação 
Técnica, Qualificação Econômica e Financeira e Qualificação Trabalhista.

7.3. Será inabilitada a LICITANTE que deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos 
no ENVELOPE “A”, ou apresentá-los em desacordo com as exigências do presente Edital.

B – AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS – ENVELOPE “B”

7.4. Serão desclassificadas as propostas que:
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a) não atendam as exigências ou não cumpram os requisitos estabelecidos pelo presente Termo;

b) deixarem de apresentar a documentação solicitada ou a apresentarem com vícios;

c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos/vícios capazes de dificultar o 
julgamento;

d) Valor mensal inferior ao estabelecido pela UVA, disposto no item 3 do ANEXO A - TERMO DE 
REFERÊNCIA deste Edital.

7.5.  Será  proclamada  vencedora,  a  LICITANTE  que  apresentar  a  MAIOR  OFERTA  (MAIOR 
VALOR MENSAL) pela locação das áreas destinadas aos serviços, observando o valor mínimo 
definido pela UVA para cada área destinada aos serviço objeto deste Edital.

7.6. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, 
por sorteio,  em ato público,  para o qual todas as licitantes serão convocadas, vedado qualquer 
outro processo (art. 45, § 2º, da lei nº. 8.666/93). 

8. DA  ADJUDICAÇÃO

8.1. O objeto da licitação será adjudicado ao autor da proposta vencedora, mediante TERMO DE 
CONCESSÃO DE USO a ser firmado entre este e a UVA. O adjudicatário será notificado, após 
homologação desta licitação e terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do TERMO DE 
CONCESSÃO DE USO, contado da data de sua convocação para esse fim.

8.2. Quando a LICITANTE adjudicatária não cumprir as obrigações constantes deste Edital e não 
assinar o TERMO DE CONCESSÃO DE USO no prazo estabelecido no subitem 8.1 é facultado à 
UVA  convidar  a  segunda  classificada,  e  assim  sucessivamente,  para  assinar  o  TERMO  DE 
CONCESSÃO DE USO nas mesmas condições da primeira colocada, inclusive quanto ao preço, ou 
revogar a licitação.

8.3.  A  recusa  injustificada  ou  desmotivada  do  adjudicatário  em  firmar  o  termo,  caracteriza  o 
descumprimento total  da obrigação assumida,  sujeitando-se às penalidades previstas na Lei  nº 
8.666/93.

9. DOS PRAZOS

9.1. Os serviços objeto deste Edital deverão ser executados e concluídos dentro do prazo de  24 
(vinte e quatro) meses, contados a partir da data da assinatura do TERMO DE CONCESSÃO DE 
USO, podendo ser prorrogável pelo mesmo período a juízo exclusivo da CONCEDENTE

9.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no 
prazo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas  e  aceitos  pela  UVA,  não  serão  considerados  como 
inadimplemento contratual.

10. DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO

10.1. O valor da locação será fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses da assinatura do 
Termo de Concessão de Uso. Após os 12 (doze) meses os preços contratuais serão reajustados, 
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mediante termo aditivo, pela variação do INPC/IBGE – Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

10.1.2. No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula:

R=V [ I−I oI 0 ]       , onde:

R = Valor do reajuste procurado.
V = Valor contratual dos serviços a serem reajustados.
Io = Índice inicial - refere-se  ao mês da apresentação da proposta.
I = Índice final - refere-se ao mês de aniversário anual da proposta.

11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1. A contraprestação mensal a ser paga pela CONCESSIONÁRIA ao CONCEDENTE, será a da 
proposta da licitante vencedora pela concessão de uso das áreas: Betânia (Lote 1) – 80m²;  Derby 
(Lote  2)  – 17m² e Junco (Lote  3)  – 14m². De Acordo com o item 3 do Anexo A – Termo de 
Referencia deste Edital.

11.2. A empresa vencedora arcará, ainda, com as despesas relativas a serviços e facilidades, tais 
como: telefone, conservação e limpeza, coleta e tratamento de lixo, incidentes sobre a área objeto 
de concessão, independentemente da contraprestação mensal.

11.3. O pagamento pela CONCESSIONÁRIA será efetuado mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil 
de cada mês, através de depósito bancário no Banco XXX, Agência XXX, Conta xxxx, e a cópia do 
comprovante de depósito deverá ser encaminhada para o Departamento Financeiro da UVA.

11.4.  A efetivação do pagamento fora do prazo estabelecido no subitem anterior,  ocasionará a 
cobrança da multa de 2% (dois por cento) e mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

12. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

12.1. As áreas aludidas deverão funcionar nos locais descritos no item 3 do ANEXO A - TERMO 
DE REFERÊNCIA.

12.2. Todos os serviços necessários a adequação do espaço físico a ser utilizado deverão ser 
executados  pela  licitante  vencedora,  devendo  ainda  serem  submetidos  à  aprovação  da 
CONCEDENTE mediante a apresentação de projetos, correndo as despesas destes serviços por 
conta da licitante adjudicatária.

12.3.  Nas  dependências  concedidas,  a  empresa  vencedora  fica  obrigada  a  instalar,  à  suas 
expensas, e mantê-lo, pelo prazo da CONCESSÃO DE USO, sempre em perfeitas condições de 
conservação, segurança e funcionamento, todo o mobiliário, equipamentos e utensílios necessário 
ao normal e regular funcionamento:

a) Balcão de atendimento.
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b) Outros equipamentos, materiais e utensílios necessários ao normal e regular funcionamento das 
áreas.

12.3.1 Os equipamentos e utensílios constantes dos itens acima, com exceção do último 
item, deverão ser relacionados, especificados e quantificados na proposta da licitante.

12.4.  As benfeitorias porventura realizadas,  incorporadas ao imóvel,  passarão à propriedade da 
CONCEDENTE, independente de indenização de qualquer natureza, retenção ou criação de outro 
direito  para a CONCESSIONÁRIA.  As benfeitorias voluntárias poderão ser retiradas ao final  do 
prazo de concessão, desde que a estrutura das instalações não seja afetada ou por qualquer forma 
comprometida, sob estrita fiscalização da CONCEDENTE.

12.5. Os serviços de cópias e encadernações funcionarão, inclusive para atendimento a clientes 
externos, de segunda-feira a sexta-feira no horário de 7:00 às 22:00 horas.

12.6. A CONCESSIONÁRIA deverá manter equipe de pessoal capaz de atender aos serviços, sem 
interrupções, seja por motivo de férias, licença, falta ao serviço,  demissão, greve no transporte 
coletivo ou por qualquer outra razão.

12.7. Os empregados da CONCESSIONÁRIA deverão se dirigir sempre com extrema cortesia a 
todos os usuários dos pré-falados serviços.

13. DA RESCISÃO

13.1.  A CONCEDENTE poderá rescindir  o Termo de Concessão,  independente de interpelação 
judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:

a)  O não cumprimento  ou o  cumprimento  irregular  de  cláusulas  contratuais,  especificações  ou 
prazos, por parte da CONCESSIONÁRIA.

b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONCESSIONÁRIA.

c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONCESSIONÁRIA.

d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações.

e)  A  ocorrência  de  caso  fortuito  ou  de  força  maior,  regularmente  comprovada,  impeditiva  da 
execução da CONCESSÃO DE USO. 

f)  A  ocorrência  de  atraso  superior  a  30(trinta)  dias  na  execução  dos  serviços.  Neste  caso  a 
CONCESSIONÁRIA será multada conforme previsto no subitem 14 do Edital.

g) Quando ocorrer 3 (três) notificações pelo mesmo motivo ou 5 (cinco) notificações por motivos 
diversificados, devendo a CONCESSIONÁRIA desocupar o prédio em 30 (trinta) dias.

13.2. A rescisão ocorrerá mediante a notificação por meio de aviso prévio, com prazo de 30 dias.
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14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1.  No caso de inadimplemento de suas obrigações estará sujeito  sem prejuízo das sanções 
legais na esfera civil e criminal, as seguintes sanções administrativas:

a)  Advertência,  quando do descumprimento de obrigações assumidas,  desde que não acarrete 
grande prejuízo à execução do serviço e à administração.

b) Multas estipuladas na forma a seguir:

I.  0,3%(três décimos  por  cento)  ao  dia,  até  o trigésimo dia  de atraso sobre  o valor  global 
estimado do Termo, no caso da não realização do serviço e/ou descumprimento das demais 
obrigações contratuais.

II.  10%(dez por cento) após o trigésimo dia de atraso sobre o valor estimado, no caso da não 
realização do serviço e/ou descumprimento das demais obrigações contratuais.

III. 10%(dez por cento) sobre o valor estimado, no caso de desistência de realizar os serviços.

c)  Suspensão  Temporária  de  participar  de  licitações  e  impedimento  de  contratar  com  a 
Administração, pelo prazo de até 02(dois) anos.

d)  Declaração de inidoneidade para licitar  ou contratar  com a Administração Pública,  enquanto 
perdurarem os efeitos normativos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
Administração.

14.2.  As penalidades de que tratam as alíneas “c” e “d” do subitem 14.1 serão obrigatoriamente 
registradas  no  CRC  -  SEPLAG,  e  no  caso  de  suspensão  de  licitar,  a  licitante  deverá  ser 
descredenciado  por  igual  período,  sem  prejuízo  das  multas  previstas  no  Edital  e  das  demais 
cominações legais.

14.3. A inexecução total ou parcial do TERMO  DE CONCESSÃO DE USO, enseja sua rescisão 
com as consequentes penalidades previstas legalmente e contratualmente.

14.4.  As  multas  que  não  forem  possíveis  serem  incluídas  por  ocasião  do  pagamento,  serão 
recolhidas, voluntariamente, por meio de DAE – Documento de Arrecadação Estadual, podendo ser 
substituído por outro instrumento legal em nome do órgão competente. Se não o fizer, será cobrado 
em processo de execução.

14.5. Nenhuma sanção será aplicada sem que seja assegurado em processo administrativo para 
apuração  dos  fatos,  garantindo  sempre  os  direitos  prévios  da  citação,  da  ampla  defesa  e  do 
contraditório, assegurados pela Constituição Federal de 1988, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
previsto no § 2º do Art. 87 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

15. DAS DEMAIS CONDIÇÕES

15.1. A apresentação da proposta implica na aceitação plena das condições estabelecidas neste 
Edital.
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15.2.  A presente licitação  poderá  ser  anulada em qualquer  tempo,  desde que seja constatada 
irregularidade no processo e/ou em seu julgamento, ou revogada por conveniência da UVA, sem 
que tal ato gere qualquer indenização ao participante.

15.3.  Os  casos  omissos  e  eventuais  esclarecimentos  adicionais  a  este  Edital  e  seus  Anexos, 
deverão ser dirigidos,  por escrito,  diretamente à Comissão Especial  de Licitação 03, no horário 
comercial, de 2ª a 6ª feira, no endereço citado neste Edital ou através do fax-símile n.º (0xx85) 
3101.6621 ou por e-mail: cel03@pge.ce.gov.br, até 3 (três) dias úteis anteriores à data de entrega 
dos Documentos de Habilitação e Propostas Comerciais. Não serão aceitos comunicados verbais, 
nem pedidos de esclarecimentos formulados após o prazo aqui estabelecido.

15.4.  As  empresas  interessadas  em participar  da  presente  licitação,  deverão  adquirir  o  Edital, 
gratuitamente  em  forma  magnética  junto  à  Comissão  Especial  de  Licitação  03,  desde  que 
apresente uma mídia gravável, ou pela internet, no endereço http://www.seplag.ce.gov.br.

15.5. Caso a licitante obtenha o Edital no site da SEPLAG, deverá informar os seguintes dados à 
Comissão Especial de Licitação 03 por meio de fac-símile n° (0xx85) 3101-6621.

Nº DO EDITAL; NOME DA EMPRESA; CNPJ; ENDEREÇO; FONE; FAX; CELULAR; E-MAIL.

15.6.  A  Comissão  Especial  de  Licitação  03  não  se  responsabilizará  pela  entrega  de 
esclarecimentos ou adendos que possam ocorrer no Edital, caso a LICITANTE/PROPONENTE não 
proceda conforme estabelecido no subitem 15.5.

15.7.  Os  Editais,  Adendos,  Esclarecimentos  e  Adiamentos  das  Licitações  promovidas  pela 
Comissão poderão ser acessados no site: www.seplag.ce.gov.br.

Fortaleza,  22   de  outubro  de 2014.

Maria das Graças Pinto Rocha  Izabelle Mont Alverne Napoleão Albuquerque
Presidente da CEL 03 Vice-Reitora da UVA

Maria Crismanda Oliveira Fernandes
Membro

Rosangela Maria Maia Rosa
Membro

                   FÉRIAS
Maria das Graças Rodrigues
                   Membro
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ANEXO A - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO.

CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  NA  EXPLORAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE 
CÓPIAS E ENCARDENAÇÃO, NAS INSTALAÇÕES DA UVA. DISTRIBUIDOS EM TRÊS LOTES: 
NOS CAMPI BETÂNIA (Lote 1) – 80m²; DERBY (Lote  2) – 17m² E JUNCO (Lote  3) –  14m² 
MEDIANTE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DAS ÁREAS SUPRA ALUDIDAS, PARA 
ATENDER  7.570 ALUNOS DESTA I.E.S.,  CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE 
ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. 

2. JUSTIFICATIVA.

A locação  dos espaços físicos  a  serem utilizados  com serviços  de cópias  e  encadernação na 
Universidade. O principal objetivo é continuar atendendo os 7.570 (sete mil, quinhentos e setenta 
mil) alunos, onde em torno de 40% vem de fora do município de Sobral e os Campi da Universidade 
se localizam em áreas distintas do centro da cidade e sem linha de transporte regular o que dificulta 
qualquer tipo de acesso aos serviços de cópias e encadernação.

3. CARACTERÍSTICAS DAS ÁREAS E VALORES MÍNIMOS DE LOCAÇÃO

3.1.  A  contraprestação  mensal  pelo  uso  das  áreas,  a  ser  paga  pela(s)  CONCESSIONÁRIA(s) 
deverá ser de no mínimo os seguintes valores respectivamente:  

✔ Betânia (Lote 1) – 80m², localizada embaixo da Capela do Preciosíssimo Sangue (conta de 
energia individual e sem ponto de água) - R$ 220,00. 

✔ Derby (Lote  2) – 17m² localizada na praça da fonte (conta de energia por conta da UVA, 
sem ponto de água) – R$ 170,00. 

✔ Junco (Lote 3) – 14m² localizada na área de convivência, em frente ao auditório (conta de 
energia por conta da UVA, sem ponto de água) – R$ 170,00.

3.2. Os valores acima estabelecidos deverão ser reajustados a cada  12 (doze) meses, mediante 
termo aditivo, pela variação do INPC/IBGE – Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística.

4. OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE

4.1. Proporcionar instalações físicas adequadas à prestação dos serviços.

4.2 . Disponibilizar as instalações físicas dotadas com infra-estrutura de instalação de pontos de 
energia.

4.3. Comunicar à CONCESSIONÁRIA, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, qualquer 
alteração  na  localização  das  instalações,  aumento  ou  diminuição  da  área  destinada  as  suas 
atividades.

4.4. Proporcionar  livre  acesso  às  instalações  do  estabelecimento  para  abastecimento, 
deslocamento de pessoal e tudo mais que for necessário para o bom andamento dos serviços.
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5. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA

5.1. Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais 
resultante da execução do Termo de Concessão de Uso (no valor global apresentado pela licitante 
deverão  estar  incluídos  todos  os  custos  operacionais  de  sua  atividade  e  os  tributos  que 
eventualmente se façam devidos).

5.2. Evitar que os serviços deixem, sob qualquer hipótese, de serem prestados.

5.3. Manter em perfeito estado de higiene, conservação e limpeza, todas as áreas destinadas aos 
serviços  de cópias  e  encadernações,  inclusive  móveis,  utensílios  e  equipamentos  utilizados  na 
prestação dos serviços.

5.4. Devolver  em  perfeito  estado  de  conservação  todas  as  instalações  em  caso  de  rescisão 
contratual ou encerramento do Termo de Concessão de Uso.

5.5. Responsabilizar-se  por  quaisquer  acidentes  que  venham  a  ser  vítimas  seus  empregados 
quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e pela 
observância das demais exigências legais para o exercício das atividades objeto deste Termo.

5.6. Responsabilizar-se  pelos  prejuízos  causados  à  CONCEDENTE,  seus  empregados  e  a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços contratados.

5.7. Providenciar a manutenção periódica dos equipamentos e instalações sem qualquer ônus para 
a CONCEDENTE.

5.8. Substituir  de  imediato  seu  representante  ou  empregado,  cuja  conduta,  a  juízo  da 
CONCEDENTE, se evidencie inconveniente ou inadequada à perfeita execução dos serviços.

5.9. Acondicionar o lixo em sacos plásticos próprios para tal fim, providenciando a sua retirada 
diária.

5.10. Manter durante a vigência do TERMO DE CONCESSÃO DE USO, em compatibilidade com as 
obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  no  Edital  de 
Licitação.

5.11. Pagar mensalmente à CONCEDENTE o valor da contraprestação correspondente a cessão 
de uso de área para os fins a que se destina.

5.12. Arcar com as despesas relativas a serviços e facilidades, tais como telefone, conservação e 
limpeza, coleta e tratamento de lixo.

5.13. A guarda e conservação de todos os bens destinados à execução dos serviços, sejam os de 
sua propriedade, sejam os da propriedade do Órgão responsável pela Administração do Centro 
de convivência, serão de exclusiva responsabilidade da empresa CONCESSIONÁRIA, que arcará 
com a indenização decorrente  de eventual  avaria,  desaparecimento,  inutilização,  fragmentação, 
deterioração ou perecimento.

5.14.  É expressamente proibida a aposição de qualquer pôster ou quadro atentatório à moral e 
aos bons costumes.
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5.15. A  CONCESSIONÁRIA  deverá  obedecer  rigorosamente  ao  plano  de  manutenção  dos 
equipamentos, parte deste projeto básico.

6. LOCAL DOS ESPAÇOS:

Campus da Betânia:  Avenida da Universidade, Nº 850 - Bairro Betânia –  CEP.: 62.040-370 na 
cidade de Sobral – Ceará.

Campus do Derby: Av. Comandante Maurocélio Rocha Ponte Nº 150 - Bairro Derby Clube – CEP.: 
62.041-630 na cidade de Sobral – Ceará.

Campus do Junco: Av. John Sanford Nº 1845 – Bairro Junco – CEP.: 62.030-975 na cidade de 
Sobral – Ceará.
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ANEXO B - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Local e data

À
Comissão Especial de Licitação 03

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N°  20140002 – UVA/PROAD

Prezados Senhores,

Apresentamos  a  V.Sas.  nossa  proposta  para  execução  do  objeto  do  Edital  de  TOMADA  DE 
PREÇOS N°  20140002 – UVA. 

1. Pagamentos mensais pelos usos das áreas, da seguinte forma:

Betânia (1) – 80m² no valor de R$ _________;

Derby – 17m² no valor de  R$ _______; e 

Junco – 14m² no valor de  R$ ________.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o TERMO 
DE CONCESSÃO DE USO no prazo determinado no documento de convocação, indicando para 
esse fim o Sr.  ____________________________________________,  Carteira de Identidade n°. 
______________________ expedida em __/__/____, Órgão Expedidor _______________ e CNPF 
n° _______________________, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar 
da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 
Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

..................................................                   .…..................................................
FIRMA PROPONENTE / CNPJ                    REPRESENTANTE LEGAL / CPF 
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ANEXO C - MODELO DE DECLARAÇÃO – EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

À

Comissão Especial de Licitação 03

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 20140002 -  UVA/PROAD

DECLARAÇÃO

.......................................................,  inscrita  no  CNPJ  nº  .........................,  por  intermédio  de  seu 
representante  legal  o(a)  Sr(a)  .......................................,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade 
nº ......................... e do CPF nº ....................................... DECLARA, para fins do disposto no inciso 
V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro 
de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

..........................................................
(DATA)

..........................................................
(NOME)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
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ANEXO D - MODELO DE DECLARAÇÃO – EMPREGADOR PESSOA FÍSICA

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

À
Comissão Especial de Licitação 03

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 20140002 – UVA

DECLARAÇÃO

......................................................., inscrita no CNPF nº .........................,  portador(a) da Carteira de 
Identidade nº ........................  DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art.  27 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

..........................................................
(DATA)

..........................................................
(NOME)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
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ANEXO E - MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados  pessoais  do(s)  representante(s)  e/ou  procurador(es)  da  futura  CONCESSIONÁRIA, 
indicando(s) para assinatura do TERMO DE CONCESSÃO DE USO:

NOME :

NACIONALIDADE:

ESTADO CIVIL :

PROFISSÃO :

RG :

CNPF :

DOMICÍLIO :

CIDADE :

UF :

FONE :

E-MAIL

FAX :
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ANEXO F - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)
Local e data

À
Comissão Especial de Licitação 03

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 20140002 – UVA

Prezados Senhores,

Pelo presente declaramos expressamente que esta empresa através de seu representante legal 
visitou o local e a região onde serão executados os serviços referenciados, e tomou conhecimento 
de todas as informações e das condições locais que possam influir direta ou indiretamente na sua 
execução, estando apto para uso. 

Outrossim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS  N° 20140002 – UVA e seus anexos.

Atenciosamente,

.........................................................................................
FIRMA PROPONENTE / CNPJ ou CNPF no caso de PESSOA FÍSICA

__________________________________________________________________________________________________________________________
TOMADA DE PREÇOS Nº  20140002– UVA/PROAD                                                                                                                                               24/30



ANEXO G – MINUTA TERMO DE CONCESSÃO DE USO

TERMO DE CONCESSÃO DE USO Nº _______/2014
ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20140002 - UVA
PROCESSO Nº  3844350/2014

TERMO DE  CONCESSÃO DE USO Nº XXX/2014, QUE 
ENTRE  SI  CELEBRAM,  PARA  O  FIM  QUE  NELE  SE 
DECLARA, DE UM LADO A UNIVERSIDADE ESTADUAL 
VALE  DO  ACARAÚ  -  UVA  E,  DO  OUTRO  LADO  A 
EMPRESA_________________, ABAIXO QUALIFICADA, 
PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

O ESTADO DO CEARÁ,  por intermédio da UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - 
UVA,  com sede na Av. da Universidade, nº 850 – Betânia – Sobral/Ce – Cep: 62040-370, inscrita 
no  CNPJ/MF  sob  o  nº  xx.xxx.xxx/xxxx-xx,  doravante  denominada  CONCEDENTE,  neste  ato 
representada  pelo(a)     __________________________,  ________________RG  N° 
xxxxxxxxxxxxxx SSP/CE, CPF N° xxxxxxxxxxxxxxxxx, e __________________ inscrita no CNPJ nº 
(se Pessoa Jurídica)  __________________  ou CPF nº  (se Pessoa Física)_____________  com 
sede na ________________________, ___________, CEP:___________, Fone: ______________, 
doravante  denominada  CONCESSIONÁRIA,  representada  neste  ato  por  __________________, 
portador  do RG nº  ________________e  CPF nº____________,  tendo em vista  o  resultado  da 
licitação sob forma de Tomada de Preços nº  20140002-UVA, conforme Processo nº 3844350/2014, 
têm entre si justa e acordada a celebração do presente Termo de Concessão de Uso, mediante as 
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1. O presente Termo de Concessão de Uso tem como fundamento os preceitos do direito público, 
em especial as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a Tomada de Preços 
nº  20140002–  UVA, devidamente  homologada  pela  autoridade  competente,  e  a  proposta  da 
CONCESSIONÁRIA, tudo parte integrante deste Termo, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1.  O presente termo tem por objeto  a  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCARDENAÇÃO, NAS INSTALAÇÕES DA UVA. 
DISTRIBUIDOS EM TRÊS LOTES: NOS CAMPI BETÂNIA (Lote 1) – 80m²; DERBY (Lote  2) – 
17m² E JUNCO (Lote  3) –  14m² MEDIANTE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DAS 
ÁREAS  SUPRA  ALUDIDAS,  PARA  ATENDER  7.570 ALUNOS  DESTA  I.E.S., conforme 
especificações contidas no ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA,  deste Edital e conforme planta 
disponível pela UVA.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL 

3.1. Os imóveis, objetos deste Termo, estão localizados da seguinte forma: Betânia (Lote 1) – 80m², 
embaixo da Capela do Preciosíssimo Sangue; Derby (Lote 2) – 17m², na Praça da Fonte e Campus 
do Junco (Lote 3) – 14m², na área de convivência, em frente ao auditório.
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CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DO REAJUSTAMENTO

4.1. A contraprestação mensal pelo uso das áreas, a ser paga pela CONCESSIONÁRIA será nos 
seguintes valores:

Betânia (Lote 1) – 80m² no valor de R$ _________; 

Derby (Lote 2)– 17m² no valor de  R$ _______; e 

Junco (Lote 3) – 14m² no valor de  R$ ________, 

4.2. O valor da locação será fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses da assinatura do 
TERMO  DE  CONCESSÃO  DE  USO.  Após  os  12 (doze)  meses  os  preços  contratuais  serão 
reajustados,  mediante termo aditivo, pela variação do INPC/IBGE – Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

4.3. No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula:

R=V [ I−I oI 0 ]       , onde:

R = Valor do reajuste procurado.
V = Valor contratual dos serviços a serem reajustados.
Io = Índice inicial - refere-se  ao mês da apresentação da proposta.
I = Índice final - refere-se ao mês de aniversário anual da proposta.

4.4. A CONCESSIONÁRIA arcará, ainda, com as despesas relativas a serviços e facilidades, tais 
como, telefone, conservação e limpeza, coleta e tratamento de lixo, incidentes sobre a área objeto 
de concessão, independentemente da contraprestação mensal.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento pela CONCESSIONÁRIA será efetuado mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil de 
cada mês, através de depósito bancário no Banco XXX, Agência XXX, Conta  xxxx, e a cópia do 
comprovante de depósito deverá ser encaminhada para o Departamento Financeiro da UVA.

5.2. A efetivação do pagamento fora do prazo estabelecido no item anterior, ocasionará a cobrança 
da multa de 2%(dois por cento) e mais juros de mora de 1%(um por cento) ao mês.

CLÁUSULA SEXTA –  DO PRAZO 

6.1. Os serviços objeto deste Edital deverão ser executados e concluídos dentro do prazo de  12 
(doze) meses, contados a partir da data da assinatura da CONCESSÃO DE USO, prorrogáveis por 
igual período a juízo exclusivo da CONCEDENTE

6.2. Em caso  de  não  prorrogação  da  Concessão  à  CONCESSIONÁRIA,  não  será  admitida  a 
retirada de instalações que impliquem danos ao imóvel, não cabendo, inclusive, indenização por 
parte do Poder Público, ainda que se tratem de benfeitorias úteis ou necessárias.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE

7.1. Proporcionar  instalações físicas adequadas à prestação dos serviços na área de cópias e 
encadernações.

7.2. Disponibilizar as instalações físicas dotadas com infra-estrutura de instalação de pontos de 
energia.

7.3. Comunicar à CONCESSIONÁRIA, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, qualquer 
alteração  na  localização  das  instalações,  aumento  ou  diminuição  da  área  destinada  as  suas 
atividades.

7.4. Proporcionar  livre  acesso  às  instalações  do  estabelecimento  para  abastecimento, 
deslocamento de pessoal e tudo mais que for  necessário para o bom andamento dos serviços.

7.5. Alterar unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA

8.1 É obrigação da CONCESSIONÁRIA:

I - Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais 
resultante da execução do Termo de Concessão de Uso (no valor global apresentado pela licitante 
deverão  estar  incluídos  todos  os  custos  operacionais  de  sua  atividade  e  os  tributos  que 
eventualmente se façam devidos).

II - Evitar que os  serviços deixem, sob qualquer hipótese, de serem prestados.

III - Manter em perfeito estado de higiene, conservação e limpeza, todas as áreas destinadas aos 
serviços  de cópias  e  encadernações,  inclusive  móveis,  utensílios  e  equipamentos  utilizados  na 
prestação dos serviços.

IV - Devolver  em  perfeito  estado  de  conservação  todas  as  instalações  em  caso  de  rescisão 
contratual ou encerramento do Termo de Concessão de Uso.

V - Responsabilizar-se  por  quaisquer  acidentes  que  venham  a  ser  vítimas  seus  empregados 
quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e pela 
observância das demais exigências legais para o exercício das atividades objeto deste Termo.

VI - Responsabilizar-se  pelos  prejuízos  causados  à  CONCEDENTE,  seus  empregados  e  a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços contratados.

VII - Providenciar a manutenção periódica dos equipamentos e instalações sem qualquer ônus para 
a CONCEDENTE.

VIII - Substituir  de  imediato  seu  representante  ou  empregado,  cuja  conduta,  a  juízo  da 
CONCEDENTE, se evidencie inconveniente ou inadequada à perfeita execução dos serviços.

IX - Acondicionar o lixo em sacos plásticos próprios para tal fim, providenciando a sua retirada 
diária.
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X  -  Manter  durante  a  vigência  do  Termo  de  Concessão  de  Uso,  em  compatibilidade  com  as 
obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  no  Edital  de 
Licitação.

XI - Pagar mensalmente à CONCEDENTE o valor da contraprestação correspondente a cessão 
de uso de área para os fins a que se destina.

XII - Arcar com as despesas relativas a serviços e facilidades, tais como, telefone, conservação e 
limpeza, coleta e tratamento de lixo.

XIII -A guarda e conservação de todos os bens destinados à execução dos serviços, sejam os de 
sua propriedade, sejam os da propriedade do Órgão responsável pela Administração do Centro 
de convivência, serão da exclusiva responsabilidade da empresa CONCESSIONÁRIA, que arcará 
com a indenização decorrente  de eventual  avaria,  desaparecimento,  inutilização,  fragmentação, 
deterioração ou perecimento.

XIV -É expressamente proibida a aposição de qualquer pôster ou quadro atentatório à moral e aos 
bons costumes.

XV - A  CONCESSIONÁRIA  deverá  obedecer  rigorosamente  ao  plano  de  manutenção  dos 
equipamentos, parte deste projeto básico.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1.  A Universidade Estadual  Vale  do Acaraú -  UVA,  instituirá  uma COMISSÃO para avaliar  a 
conformidade  do  serviço  contratado  e  um  GESTOR  especialmente  designado,  o  servidor 
XXXXXXX,  matrícula  nº  XXXXXX,  que  anotará  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações estará sujeito  sem prejuízo das sanções 
legais na esfera civil e criminal, as seguintes sanções administrativas:

a)  Advertência,  quando do descumprimento de obrigações assumidas,  desde que não acarrete 
grande prejuízo à execução do serviço e à administração.

b) Multas estipuladas na forma a seguir:

I. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso sobre o valor global estimado 
do Termo, no caso da não realização do serviço e/ou descumprimento das demais obrigações 
contratuais.

II.  10% (dez por cento) após o trigésimo dia de atraso sobre o valor estimado, no caso da não 
realização do serviço e/ou descumprimento das demais obrigações contratuais.

III. 10% (dez por cento) sobre o valor estimado, no caso de desistência de realizar os serviços.

c)  Suspensão  temporária  de  participar  de  licitações  e  impedimento  de  contratar  com  a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
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d) Declaração de inidoneidade para licitar  ou contratar  com a Administração Pública,  enquanto 
perdurarem os efeitos normativos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
Administração.

10.2. As penalidades de que tratam as alíneas “c” e “d” do subitem 10.1 serão obrigatoriamente 
registradas  no  CRC  -  SEPLAG,  e  no  caso  de  suspensão  de  licitar,  a  licitante  deverá  ser 
descredenciado  por  igual  período,  sem  prejuízo  das  multas  previstas  no  Edital  e  das  demais 
cominações legais.

10.3. A inexecução total ou parcial do Termo de Concessão de Uso, enseja sua rescisão com as 
consequentes penalidades previstas legalmente e contratualmente.

10.4.  As  multas  que  não forem possíveis  incluir  por  ocasião  do  pagamento,  serão  recolhidas, 
voluntariamente, por meio de DAE – Documento de Arrecadação Estadual, podendo ser substituído 
por  outro  instrumento  legal  em nome do  órgão competente.  Se não o  fizer,  será  cobrado  em 
processo de execução.

10.5.  Nenhuma sanção será aplicada sem que seja assegurado em processo administrativo para 
apuração  dos  fatos,  garantindo  sempre  os  direitos  prévios  da  citação,  da  ampla  defesa  e  do 
contraditório, assegurados pela Constituição Federal de 1988, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
previsto no § 2º do Art. 87 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

11.1. O presente instrumento, firmado em decorrência da Tomada de Preços nº 20140002 - UVA, 
poderá ser rescindido de conformidade com o disposto  nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

11.2.  Na  hipótese  de ocorrer  à  rescisão  administrativa  prevista  no art.  79,  inciso  I,  da  Lei  Nº 
8.666/93, à CONCEDENTE são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, §§ 1º a 
4º, da Lei citada.

11.3. A  CONCEDENTE  poderá  rescindir  o  Termo  de  Concessão  de  Uso,  independente  de 
interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:

a)  O não cumprimento  ou  o  cumprimento  irregular  de  cláusulas  contratuais,  especificações  ou 
prazos, por parte da CONCESSIONÁRIA;

b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONCESSIONÁRIA;

c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONCESSIONÁRIA;

d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações;

e)  A  ocorrência  de  caso  fortuito  ou  de  força  maior,  regularmente  comprovada,  impeditiva  da 
execução da CONCESSÃO DE USO;

f)  A  ocorrência  de  atraso  superior  a  30  (trinta)  dias  na execução  dos  serviços.  Neste  caso  a 
CONCESSIONÁRIA será multada conforme previsto no subitem 14 do Edital; e
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g) Quando ocorrer 3 (três) notificações pelo mesmo motivo ou 5 (cinco) notificações por motivos 
diversificados, devendo a CONCESSIONÁRIA desocupar o prédio em 30 (trinta) dias.

11.4. A rescisão ocorrerá mediante a notificação por meio de aviso prévio, com prazo de 30 (trinta) 
dias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. Para  dirimir  quaisquer  questões  decorrentes  deste  Termo,  não  resolvidas  na  esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Sobral no Interior do Ceará.

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente  Termo de Concessão de Uso, do qual 
extraíram-se 02 (duas) vias, para um só efeito,  as quais,  depois de lidas,  são assinadas pelos 
representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Sobral (CE),      de                               de 2014.

_______________________                 ____________________________
                  CONCEDENTE                                       CONCESSIONÁRIA 

Testemunhas:

 01 .________________________         02 .________________________
       CPF:                                                         CPF:      
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