
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2018 – Locação de Gerador 
OC: 102168100582018OC00012 
 
 
Informamos: 
 
1) Alteração do ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO 
 
2) A vistoria ao local é facultativa e pode ser agendada através do telefone nº (11) 
3091-8811, com o Sr. Luciano. 
 
 
Início para Acolhimento de propostas: 28/09/2018 
Sessão Pública: 11/10/2018 às 10h00 
 
 
As outras informações referentes a presente licitação, seus descritivos e endereço 
eletrônico onde será realizada a sessão pública permanecem inalterados, podendo ser 
verificado no site da BEC www.bec.gov.usp.br 
 
 
 
 
 
 

Rafael Henrique Biscaro 
Pregoeiro 

http://www.bec.gov.usp.br/


 

 

 
 
ANEXO V 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2018 - EACH/USP 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
PROCESSO Nº  ...................... 
CONTRATO Nº   .................... 
 

CONTRATO CELEBRADO ENTRE A 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO E A EMPRESA 
.................................... PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LOCACAO EQUIPAMENTO DE 
GERACAO/TRANSFORMACAO DE ENERGIA 

 

Aos ........ dias do mês de ....... do ano de dois mil e dezesseis, a UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO, por intermédio da Escola de Artes Ciências e Humanidades, inscrita no 
CNPJ sob n.º 63.025.530/0062-26, localizada na Rua. Arlindo Bettio, 1000 – Ermelino 
Matarazzo - São Paulo - SP - CEP: 03828- 000, neste ato representada por sua Diretora 
de Unidade de Ensino, Profa. Dra. Mônica Sanches Yassuda, por delegação de 
competência, nos termos da Portaria GR nº 6.561, de 16/06/2014, doravante denominada 
CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ................................................, sob C.N.P.J. 
n.º .............../.....-...., com sede à Av ...................., n.º ...... - ....................., representada 
pelo seu ........................., Sr. ................, portador do R.G n.º ................................, 
doravante denominada CONTRATADA, é firmado o presente contrato para prestação de 
serviços de SERVICO DE LOCACAO EQUIPAMENTO DE 
GERACAO/TRANSFORMACAO DE ENERGIA, na forma disposta na Cláusula 
Primeira deste Contrato, com  fundamento nas Leis 8666/93 e 10.520/2002, no Decreto 
47.297, de 06/11/2002 e na Resolução CEGP-10, de 19/11/2002, e demais  Portarias  
referidas no presente contrato, vigentes no âmbito da Universidade de São Paulo, 
estando as partes vinculadas ao Edital de Pregão Eletrônico Nº XX/2018 - EACH/USP e à 
proposta vencedora, obedecendo as seguintes disposições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1.  Constitui o objeto do presente Contrato a prestação de serviços de SERVICO DE 
LOCACAO EQUIPAMENTO DE GERACAO/TRANSFORMACAO DE 
ENERGIA, conforme ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO do Edital de Pregão 
Eletrônico nº XX/2018- - EACH/USP. 

1.2.  O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com a eficácia 
e qualidade requeridas. 



 

 

1.3.  Consideram-se integrantes do presente contrato, como se nele estivessem 
transcritos, os documentos a seguir relacionados, os quais neste ato as partes 
declaram conhecer e aceitar: 

a) Edital de PREGÃO Nº XX/2018 - EACH/USP 

b) Proposta elaborada e apresentada na licitação, pela CONTRATADA, datada 
de .../.../... 

1.4.  O objeto do presente contrato poderá sofrer supressões ou acréscimos em até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.   

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

2.1. O prazo de início da prestação de serviço(s) constante(s) do ANEXO I - 
"OBJETO DO CONTRATO" é de até 30 (trinta) dias corridos e ocorrerá de 
acordo com o que nele está estabelecido, a contar do primeiro dia útil seguinte ao 
da data da assinatura do presente. 

2.1.1. A(s) entrega(s) do(s) serviço(s) objeto desta contratação deverá (ão) 
ser feita(s) pela CONTRATADA, de acordo com o que for estabelecido pela 
Administração. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARATIA e VALIDADE DO(S) SERVIÇO(S) 

 

3.1 O(s) serviço(s) descrito(s) no ANEXO I - "OBJETO DO CONTRATO", terá(ão) 
garantia pelo prazo de 12 (doze) mes(es) e terá(ão) validade pelo prazo de 12 (doze) 
mes(es), contados do recebimento definitivo. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA 

 

4.1 A CONTRATADA deverá fornecer o(s) serviço(s) constantes do presente contrato, 
conforme especificação contida no ANEXO I - "OBJETO DO CONTRATO", durante a 
vigência do contrato 

4.2 A CONTRATADA deverá cumprir suas obrigações, de conformidade com o estipulado 
neste contrato para o(a) execução do(s) serviço(s) , em conformidade com o fixado pela 
CONTRATANTE. 

4.3 O prazo fixado para o inicio da prestação dos serviços deverá ser cumprido 
rigorosamente. O não cumprimento implicará na aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Décima deste contrato. 



 

 

4.3.1 O recebimento e o acompanhamento dos prazos para a execução do(s) 
serviço(s) serão feitos por prepostos especialmente designados para sua 
fiscalização, conforme descrito na Cláusula Terceira deste Contrato. 

4.3.2 A responsabilidade da CONTRATADA sobre a qualidade e correção do(s) 
serviço(s), não se extingue no momento da entrega. 

4.3.3 O(s) serviço(s) entregue(s) deverá(ão) estar em conformidade com o padrão 
estabelecido. Caso isto não ocorra, o serviço será recusado e deverá ser 
substituído, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. Em caso de não 
substituição, estará descaracterizado o descumprimento da obrigação assumida, 
cabendo à CONTRATADA as penalidades previstas na Cláusula Décima deste 
Contrato. 

4.4 A CONTRATADA deverá atender a todas as convocações e participar de reuniões 
para definir itens e detalhes relacionados a(o) execução do(s) serviço(s). 

4.5 A CONTRATADA não poderá transferir as obrigações assumidas neste contrato a 
terceiros, sem o conhecimento e expressa autorização da CONTRATANTE. 

4.6 O(s) serviço(s) objeto deste contrato deverá(ao) ser entregue(s) no endereço abaixo: 

Seção de Infraestrutura- Rua Arlindo Béttio, 1000 - Saída do km 17,5 da Rodovia 
Ayrton Senna - Prédio da Administração - Ermelino Matarazzo - São Paulo - SP - 
CEP: 03828-000 - Fone: (11) 3091-1017 

Horário: das 08:00 às 17:00 horas. 

4.7 É de responsabilidade da CONTRATADA, manter durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

 

5.1. O/A(s) Sr.(s/as) .............. será(ão) designado(s) pela CONTRATANTE para efetuar os 
contatos com a CONTRATADA, estando limitada a esse(s) profissional(is) a utilização 
desse recurso. 

5.2 O(s) serviço(s), objeto do presente Contrato, poderá(ão) sofrer alterações em suas 
quantidades, conforme previsto no artigo 65 da Lei 8666/93 e suas alterações posteriores. 

5.3. Em nenhuma hipótese o teor do serviço a ser executado poderá ser alterado, sob 
pena de rescisão contratual. 

5.4 A CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalizar e pedir justificativas quanto à 
qualidade e demais condições do(a) execução do(s) serviço(s), através de pessoas 
previamente designadas, que poderão rejeitar, no todo ou em parte, o serviço executado. 

 



 

 

CLÁUSULA SEXTA- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

6.1 O presente contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, consecutivos e 
ininterruptos, a contar de sua assinatura. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Este contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, de comum acordo, 
manifestado com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias antes do seu término, 
até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, contados da data de sua assinatura, nos 
termos do artigo 57, II, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA- DO VALOR E DOS RECURSOS 

 

7.1 O valor estimado do presente contrato, na base mensal, é de R$                         
(.............................................). O valor total do contrato para o período de 12 (doze) 
meses é de R$                   (                                                          ). A despesa onerará a 
Classificação Funcional Programática 12.364.1043.5304 – Elemento de Despesa 
3.3.90.39.80 – Fonte: X, do orçamento da CONTRATANTE, de conformidade com o 
disposto no parágrafo 1º do artigo 12 da Lei n.º 10.320/68, observada a seguinte 
distribuição: 

2018 – R$  

2019 – R$  

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

8.1 O pagamento será efetuado período vencido mensal, no prazo de 28 (trinta) dias, 
contados a partir do dia seguinte ao recebimento provisório (medição) dos serviços 
prestados no período de medição, nos termos da Portaria GR 4.710, de 25/02/2010, 
alterada pelas Portarias GR 4.838/2010 e GR 5734/2012. A ordem de pagamento será 
emitida pela Tesouraria Central da Reitoria, a favor da CONTRATADA, em agência do 
BANCO DO BRASIL S/A., a ser indicada pela CONTRATADA, ficando terminantemente 
vedada à negociação da duplicata mercantil na rede bancária ou com terceiros. 

8.1.1 Nos casos de incidência de ICMS os documentos fiscais competentes acima 
referidos, quando emitidos dentro do Estado de São Paulo, deverão ser apresentados 
com destaque indicando o valor do desconto equivalente ao ICMS dispensado, a que se 
refere o artigo 55, do Anexo I, do regulamento do ICMS, do Estado de São Paulo, 
aprovado pelo Decreto 45.490/00. 

8.1.1.1. Nos casos do subitem 8.1.1., tratando-se de ICMS com alíquota diferente 
da estabelecida para as operações ou prestações internas (art. 52, Inc. I, do referido 
Regulamento), ou com base de cálculo que não corresponda ao valor total dos produtos 



 

 

que são objeto do documento fiscal, e embasamento legal que o justifica, deverá ser, 
também, destacado nesse mesmo documento. 

8.2 São condições para a liberação do pagamento: 

8.2.1 O recebimento definitivo do serviço; 

8.2.2 A entrega da documentação fiscal completa; 

8.2.3 A não existência de registro da CONTRATADA no Cadin Estadual, cuja 
consulta deverá ser feita pela CONTRATANTE, nos termos do artigo 6º, inciso II e § 1º da 
Lei Estadual nº. 12.799/2008 c.c. artigo 7º, inciso II e § 1º do Decreto Estadual nº. 
53.455/2008. 

8.3 Eventuais irregularidades nas condições de pagamento ou nos documentos exigidos 
(Nota Fiscal, Fatura e demais documentos exigíveis) para sua liberação deverão ser 
regularizadas até o sétimo dia anterior ao término do prazo de pagamento. 

8.4 Caso não ocorra a regularização no prazo definido no parágrafo anterior, o pagamento 
ficará suspenso e será efetuado em até 07 (sete) dias, contados a partir do dia seguinte à 
regularização. 

8.5 Caso o término da contagem aconteça em dia sem expediente bancário, o pagamento 
ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente. 

8.6 Caso sejam constatadas irregularidades na execução deste ajuste, será descontada 
do pagamento a importância correspondente ao descumprimento, sem prejuízo da 
eventual rescisão do contrato e aplicação das demais penalidades fixadas na Cláusula 
Décima. 

 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 

 

9.1 Observadas as prescrições do Decreto 48.326 de 12/12/2003 e suas alterações 
posteriores, no que for pertinente, aplicar-se-á a este Contrato reajuste de preços, 
em periodicidade anual contado do "mês de referência dos preços". A 
periodicidade anual poderá ser reduzida por ato do Poder Executivo. 

9.2 Ocorrendo o disposto acima, os preços unitário e global indicados na Proposta 
Comercial, que são à vista, serão reajustados de acordo com a fórmula a seguir: 

                   IPC 

R = Po . [ ( –––– ) - 1] 

                  IPCo 

Onde: 

R = parcela de reajuste; 

Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do contrato no 



 

 

mês de aplicação do último reajuste; 

IPC/IPCo = variação do IPC FIPE - Índice de Preço ao Consumidor, ocorrida entre o mês 
de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação do 
reajuste. 

9.3 Os valores contratuais serão reajustados para mais ou para menos em 
consequência de suas variações. 

9.4 Será considerado como “data de referência dos valores” o primeiro dia do mês de 
apresentação da proposta. 

9.5 O reajuste de valores será efetuado somente com base em índices definitivos. 

9.6 Da aplicação da fórmula constante dessa cláusula, serão obtidos valores 
reajustados e nova “data de referência”, sendo esta data a base para o próximo 
período, quando poderá ocorrer novo reajuste, observado a legislação específica 
vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

 

10.1  Além das sanções previstas no artigo 7º da Lei 10.520/02, pelo descumprimento 
das obrigações assumidas, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades 
previstas na Lei 8666/93, e suas alterações posteriores e na Portaria GR 3161/99, 
que ficam fazendo parte integrante deste contrato. 

10.1.1 Pela inexecução total ou parcial do ajuste, a multa será de 20% (vinte 
por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida. 

10.1.2 Pelo atraso injustificado a CONTRATADA incorrerá em multa diária de 
0,1% (um décimo por cento) sobre o valor ajustado, excluída, quando 
for o caso, a parcela correspondente aos impostos incidentes, quando 
destacados no documento fiscal. 

10.1.3 Os atrasos injustificados superiores a 60 (sessenta) dias corridos são 
obrigatoriamente considerados inexecução. 

10.1.4 Poderão ser aplicadas, ainda, as penas de suspensão temporária de 
participação em procedimento licitatório e impedimento de contratar 
com a Administração e, ainda, declaração de inidoneidade para licitar e 
contratar com a Administração Pública, dando-se às mesmas os efeitos 
previstos no Decreto Estadual nº 48.999/04. 

10.1.5 Independentemente das sanções retro a CONTRATADA ficará sujeita, 
ainda, à composição de perdas e danos causados a administração e 
decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará com a 
correspondente diferença de preços verificada em nova contratação 
feita no mercado, na hipótese de os demais classificados não 



 

 

aceitarem a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pelo 
inadimplente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

 

11.1 A falta de cumprimento das obrigações assumidas por meio do presente contrato ou 
a incidência em comportamento descrito no artigo 78 da Lei 8666/93, e suas 
alterações posteriores, dará direito à CONTRATANTE de rescindir, unilateralmente, 
o contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicáveis, ainda, os 
artigos 79 e 80 da mesma Legislação, em sendo inadimplente a CONTRATADA. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO DO CONTRATO 

 

12.1 Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, em uma das 
Varas da Fazenda Pública, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda deste ajuste e que não 
possa ser resolvida de comum acordo entre as partes. 

 

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato. 
 
São Paulo, .... de ................ de 2018 
 
  
.......................................................................  ......................................................... 

P/ CONTRATADA  P/ CONTRATANTE 
 

 
 

  


