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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 009/2012 
EDITAL DE CARTA CONVITE N.º 009/2012 

 
 

Abertura: 07/11/2012 às 08h30min . 
 
Modalidade: CONVITE. 
Tipo: Menor Preço por Item. 
Local: www.comprasnet.gov.br 

Regime de execução: Prestação sucessiva de serviços técnicos 
Dotação orçamentária:  Fontes: Convênio: FEAM RESÍDUOS/FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 
CIENTÍFICO E CULTURAL-FUNDECC - Nº 01.09.0312.00 Referência 0387/09 

Elemento de Despesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
 
OBSERVAÇÃO: Caso seja decretado feriado nacional, estadual ou municipal no dia previsto para a 
abertura da proposta, o ato fica automaticamente transferido para o primeiro dia útil seguinte no 
mesmo horário. 

 
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL - FUNDECC, pessoa jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, com Estatuto registrado no Cartório de registro de Títulos e Documentos e 
de Pessoas Jurídicas de Lavras – MG, sob registro n° 1465, inscrita no CNPJ nº  07.905.127/0001-07, com 
Inscrição Estadual Isenta, por meio de sua Comissão de Licitação, instituída pela Portaria nº  002, de 13 
de março de 2012,  torna público que se encontra aberta a licitação na modalidade CONVITE- MENOR 
PREÇO POR ITEM, para contratação de pessoa física para ministrar cursos de capacitação em operação 
de aterros sanitários e UTCs, implantação de projetos de coleta seletiva em municípios de pequeno 
porte. O presente processo licitatório realizar-se-á de acordo com o disposto na Lei n° 8.666 de 21 de 
junho de 1993, bem como Instrução Normativa MARE n.º 05/95, no dia 28 de março de 2006, e demais 
alterações. 
 
 
01. DO DIA, DA HORA E DO LOCAL. 
No dia, hora e local abaixo aprazados se fará o recebimento da documentação relativa à habilitação e 
das propostas de preço dos concorrentes. 
 
DIA: até 07/11/2012 
HORA: até as 08h30min 
LOCAL: Sede da FUNDECC. Campus Histórico da UFLA – 37200-000 – Lavras/MG. 
 
1 2 Não havendo expediente por motivos alheios da Fundação na data marcada para a abertura da 
licitação, ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subseqüente, salvo disposições em contrário. 
 
1.2 A documentação (Envelopes 1 e 2) poderá ser entregue por terceiros o qual poderá participar do 
processo de abertura, análise e julgamento. Sua participação como representante do proponente 
ocorrerá desde que esteja com procuração para tal. 
 
1.3 – As Pessoas Físicas não convidadas, interessadas em participar da presente licitação, deverão 
formalizar a manifestação de interesse até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista para entrega 
dos envelopes, que deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitações ou enviada através do Fax 
n° (35)3829-1868 ou e-mail – scompras@fundecc.ufla.br. 
 
1.4 – Para consulta e conhecimento dos interessados, o Convite permanecerá afixado no quadro de 
avisos localizado no saguão da FUNDECC, cuja cópia poderá ser obtida na Comissão Permanente de 
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Licitações, na sede, Campus Histórico da UFLA – 37200-000 – Lavras/MG, no período de 30/10/2012 à 
06/11/2012. 
 
02. DO OBJETO 
2.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a administração, de 
menor preço, para contratação de pessoa física para ministrar cursos de capacitação em operação de 
aterros sanitários e UTCs, implantação de projetos de coleta seletiva em municípios de pequeno 
porte, para atender as necessidades do Projeto FEAM RESÍDUOS/FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 
CIENTÍFICO E CULTURAL-FUNDECC - Nº 01.09.0312.00 Referência 0387/09, conforme Termo de 
Referência. 
 
2.2. O valor médio estimado para a contratação é de R$48.290,00 (quarenta e oito mil, duzentos e 
noventa reais). 
 
03. DA HABILITAÇÃO. 
3.1. O candidato deve possuir formação e experiência profissional na área do tema e de ensino, de 
preferência com titulo de pós-graduação stricto sensu.  
 
3.2. Deve ter disponibilidade para ministrar o curso nos locais e nas datas programadas a serem 
estabelecidas pela Coordenação do convênio. 
 
3.3 Apresentação de declaração atestando a inexistência de fatos supervenientes, nos termos 
constantes do Anexo II deste instrumento; 
 
3.4 Curriculum atualizado que contenha as informações comprobatórias da sua qualificação profissional, 
conforme estabelecido no Termo de Referência (ANEXO I) , e sua capacidade técnica para realizar os 
serviços descritos nesse processo de licitação; 
 
3.5 Cópia do CPF e do RG 
 
04. DA PROPOSTA 
A proposta será apresentada no formulário próprio, Anexo III, no idioma pátrio, datada, assinada na 
última página e rubricada nas demais, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo conter: 
 
4.1 Preço por unitário e total da proposta em moeda corrente nacional em algarismo e por extenso; 
 
4.2 Em caso de dúvida em relação ao preço prevalecerá o expresso por extenso. 
 
4.3 Prazo de validade da proposta que será de 60 (sessenta) dias; 
 
05. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
5.1 A documentação de habilitação e a proposta de preços deverão ser apresentadas em envelopes 
opacos distintos, fechados e lacrados, contendo em seu exterior os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural-FUNDECC 
Campus Historico da UFLA – Caixa Postal 3060 
37200-000 – Lavras/MG 
CONVITE N.º009/2012 
(Nome do licitante e número do CPF) 
 
ENVELOPE N.º2 – PROPOSTA DE PREÇOS 
Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural-FUNDECC 
Campus Historico da UFLA – Caixa Postal 3060 
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37200-000 – Lavras/MG 
CONVITE N.º009/2012 
(Nome do licitante e número do CPF) 
 
5.2 No dia, hora e local indicado no presente Convite, os envelopes contendo a documentação e a 
proposta de preços, deverão ser entregues à Comissão de Licitação; 
5.3 Iniciada a seção de abertura, serão abertos um a um, primeiramente os envelopes de número 1 (um) 
contendo a documentação de Habilitação, sendo toda documentação de um respectivo envelope 
grampeada juntamente com o envelope e assinadas todas as folhas pelos membros da comissão de 
licitação e pelos participantes presentes. 
 
5.4 Abertos os envelopes de número 1 (um) e assinados os documentos de todos os envelopes, se 
procederá à avaliação de cada licitante quanto à sua habilitação, sendo considerados aptos aqueles que 
apresentaram todos os documentos solicitados neste convite nos itens 3.1 a 3.5. 
 
5.5 As propostas cuja documentação não cumprir com o especificado neste convite serão 
desclassificadas e terão o envelope Nº 2 mantido fechado grampeado juntamente com a documentação 
do envelope Nº 1, sendo o fato registrado em ata e, ao final do processo, será feita a devolução dos 
envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que não 
tenha havido recurso ou após sua denegação. 
 
5.6 Concluída a fase de habilitação, proceder-se-á a abertura dos envelopes contendo as propostas de 
preço (envelope-2) dos licitantes habilitadas; 
 
5.7 Os envelopes de nº 2 serão abertos um a um, sendo as folhas grampeadas juntamente com o 
envelope e assinadas às páginas pelos membros da comissão e pelos demais presentes. 
 
5.8 Procederá, a cada envelope aberto, a verificação quanto à correta apresentação da proposta, sendo 
considerada correta aquelas que foram apresentadas dentro dos critérios definidos nesse convite. 
 
5.9 Em caso de rasura ou emendas em qualquer dos itens da proposta apresentada, toda a proposta 
será desclassificada sendo o fato registrado em ata e a proposta mantida separada das demais. 
 
5.10 Aos proponentes presentes será facultado o acesso a todas as propostas devendo os proponentes 
ou seu representante legal rubricá-las, juntamente com os membros da Comissão; 
 
5.11 Não serão admitidos cancelamentos ou retificações de preços ou alterações nas condições 
estipuladas após o dia/horário estipulado no item 01 do presente edital. 
 
06. DO JULGAMENTO 
6.1 O julgamento das propostas será de conformidade com o tipo de licitação menor preço, consoante 
especifica o Art. 45, § 1.º, Inciso I, da Lei n.º 8.666/93, levando-se em conta, o menor preço, 
observando-se as condições e exigências constantes deste instrumento e seus anexos; 
 
6.2 Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Convite, para efeito de 
julgamento das propostas; 
 
6.3 Não será aceita a indicação de substituição de serviços ofertados por similares; 
 
6.5 Não será admitida proposta que apresente preço total ou unitário simbólico, irrisório ou de valor 
zero, incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado acrescido dos respectivos 
encargos; 
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6.6 Toda a documentação de habilitação e propostas de preço consideradas de acordo com o presente 
convite, serão submetido à avaliação e posteriormente pela classificação de menor preço, conforme, 
estabelecendo-se, item por item. 
 
6.7 Serão consideradas ganhadoras as propostas com menor valor total dentro das especificações do 
edital e Termo de Referência. 
 
6.8 Feita a classificação das propostas e não havendo a interposição de recursos, a Comissão de 
Licitação fará o registro em ata do resultado e emitirá relatório conclusivo, encaminhando o processo a 
direção da FUNDECC para apreciação, homologação e posterior adjudicação; 
6.9 O resultado da licitação será comunicado por escrito em resposta aos participantes. 
 
7. DA ASSINATURA DO CONTRATO 
7.1 A Licitante adjudicatário deverá estar presente em data e local determinado pela FUNDECC para 
assinar o contrato de prestação de serviço e receber as orientações para execução dos serviços. 
 
08. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
8.1 Os pagamentos serão realizados após a entrega de cada produto, uma vez aprovado o trabalho 
realizado e assinada o RPA. 
 
8.2 O Coordenador do projeto disporá de um prazo de até 10 (dias) dias úteis para avaliar e aprovar o 
trabalho realizado a partir da data da sua entrega para análise. 
 
8.3 A Administração disporá de um prazo de até 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da 
aprovação dos trabalhos pelo coordenador e apresentação do RPA devidamente assinado, para ultimar 
o pagamento; 
 
8.4 Processada a documentação de cobrança, o pagamento será efetuado mediante transferência 
bancária realizada diretamente em conta bancária indicada e em nome do prestador dos serviços. 
 
8.5 O preço máximo para a contratação do objeto da licitação é de R$ 48.290,00 (quarenta e oito mil 
duzentos e noventa reais); 
 
8.6 Sobre o valor bruto cotado na proposta ganhadora incidirão imposto de renda, Imposto de 
Prestação de serviço ou previdenciários de responsabilidade exclusiva do fornecedor dos serviços, os 
quais serão retidos por ocasião do pagamento dos serviços. 
 
09. DAS SANÇÕES 
Garantido o direito de defesa, o não cumprimento das obrigações assumidas em razão de procedimento 
contrários aos contratados, sujeitará os prestadores dos serviços às seguintes sanções administrativas: 
 
9.1 Advertência; 
 
9.2 Multa de 5,0% (cinco por cento) do valor adjudicado; 
 
9.3 Suspensão temporária de participar em licitação seguintes por até 2 (dois) anos; 
 
9.4 Rescisão do contrato. 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1 Qualquer dos licitantes interessados poderá impugnar o presente convite desde que o faça até o 
segundo dia útil que anteceder a data marcada para a recepção dos envelopes; 
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10.2Dos atos decorrentes da licitação instaurada caberá recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis a 
contar da intimação do ato ou da lavratura da respectiva ata;  
 
10.3 Qualquer dúvida relacionada ao presente Convite poderá ser esclarecida junto à FUNDECC pelo 
telefone (35) 3829-1815 ou em sua sede – Campus Histórico da UFLA – Lavras/MG de 08h30minh às 
11h30min e das 13h30min às 17h30min. 
 
10.4 Fica eleito o foro da Comarca de Lavras para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 
Convite com renuncia expressa a qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja. 
 
Lavras(MG), 29 de outubro de 2012. 
 
 
Vera Lúcia Matias 
Pela Comissão de Licitação 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
Processo Nº: 2000/009/2012 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Data: 07/11/2012  
Horário: 08h30min 
Local:  www.comprasnet.gov.br  
 
1 – IDENTIFICAÇÃO 
Contratação de pessoa física para ministrar cursos de capacitação em operação de aterros sanitários e 
UTCs, implantação de projetos de coleta seletiva em municípios de pequeno porte com recursos do 
Projeto FEAM RESÍDUOS/FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL-FUNDECC - Nº 
01.09.0312.00 Referência 0387/09. 
 
2 – JUSTIFICATIVA 
2.1  Contextualização: 
A maioria das administrações municipais mineiras não dispõe de recursos financeiros e técnicos para 
adotar modelos de gestão adequados dos Resíduos Sólidos Urbanos – RSU e dos Esgotos Sanitários 
gerados nos seus territórios. Por meio do trabalho proposto, busca-se desenvolver juntamente com a 
UFLA os trabalhos técnicos, com o objeto de minimizar esta carência e apoiar a efetivação da Política 
Ambiental de Saneamento instituída pelo COPAM para adequação ambiental dos sistemas de disposição 
final e tratamento de RSU e esgoto sanitário, conforme Plano de Trabalho. 
 
2.2 – Enquadramento da consultoria:  
Elaborar, estruturar e ministrar cursos de capacitação em operação de aterros sanitários e UTCs, 
implantação de projetos de coleta seletiva em municípios de pequeno porte, sempre embasado pelo 
Plano Estadual de Coleta Seletiva – PECS. 
 
 
3 – OBJETIVOS 
Dar continuidade a viabilização de apoio a instituição de ensino superior em parceria com a FEAM para 
contribuir na obtenção do resultado finalistico estabelecido no Projeto Estruturador Resíduos Sólidos.  
 
 
4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas para aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos: Convênio 

FEAM RESÍDUOS/FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL-FUNDECC - Nº 
01.09.0312.00 Referência 0387/09 
 
 
5 – PRODUTOS 
Para atender ao previsto na Ação 13 do Plano de Trabalho/Cronograma de Execução que estabelece: 

“Elaborar, estruturar e ministrar cursos de capacitação em operação de aterros sanitários e UTCs, 

implantação de projetos de coleta seletiva em municípios de pequeno porte, conforme atividades 

descritas no ANEXO I do Plano de Trabalho, sempre embasado pelo Plano Estadual de Coleta Seletiva-

PECS”. 
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Contratação de pessoa física qualificada para desenvolver as ações que foram decompostas em 4 

(quatro) grupos de atividades: 

1- Curso de capacitação em Operação de Aterro Sanitário: 

a. Estruturar programa do curso sobre operação de Aterro Sanitário, com carga horária 

de 8h ( 4 teórica e 4 prática);  

b. Escrever conteúdo técnico sobre o tema, para apoio didático; 

c. Estruturar as aulas e apresentar o material didático a ser utilizado  

d. Ministrar o curso. 

 

2- Curso de capacitação em Operação e Gestão de Usina de Triagem e Compostagem 

a. Estruturar programa do curso sobre operação e gestão de Usina de Triagem e 

Compostagem, com carga horária de 8h (5 teórica e 3 prática);  

b. Escrever conteúdo técnico sobre o tema, para apoio didático; 

c. Estruturar as aulas e apresentar o material didático a ser utilizado  

d. Ministrar 3  cursos. 

 

 

3- Curso de capacitação para a implantação de projetos de coleta seletiva em municípios de 

pequeno porte do Sul de Minas: 

a. Estruturar programa do curso sobre implantação de projetos de coleta seletiva em 

municípios de pequeno porte do Sul de Minas, com carga horária de 5h;  

b. Escrever conteúdo técnico sobre o tema, para apoio didático; 

c. Estruturar as aulas e apresentar o material didático a ser utilizado  

d. Ministrar 3  cursos.  

 

4-  Coordenar as atividades previstas para a consecução da oferta dos cursos 

a. Revisar todos os conteúdos desenvolvidos para cada um dos cursos previstos e 

submetê-lo a apreciação da FEAM; 

b. Estruturar a logística de apoio (espaço físico para ministrar as aulas associadas à 

Operação de Aterro Sanitário; Coleta Seletiva  e Operação e Gestão de  Usina de 

Triagem e Compostagem) para viabilizar a oferta dos cursos;  

c. Elaborar questionário de avaliação dos cursos; 

d. Coordenar in loco  a oferta dos cursos   

 
 
6 – Requisitos: 

 

� Do conteúdo programático 

� O conteúdo do material de apoio didático deve atender a todos os aspectos 

técnicos associados aos temas dos cursos; ter atualidade; contemplar as questões 

legais que disciplinam o tema, além de estar contextualizado na região de oferta 

dos cursos. 

� O prazo para entrega do material é de 15 dias a contar da data de contratação; 

� O produto a ser entregue deve ser apresentado em duas cópias de arquivo digital; 

sendo o material de apoio didático em Word e a apresentação das aulas em Power 

Point;  
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� Do candidato 

� O candidato deve possuir formação e experiência profissional na área do tema e 

de ensino, de preferência com título de pós-graduação stricto sensu.  

� Comprovar através de Curriculum atualizado que contenha as informações 

comprobatórias da sua qualificação profissional 

� Deve ter disponibilidade para ministrar o curso nos locais e nas datas programadas 

a serem estabelecidas pela Coordenação do convênio; 

 

� Das condições de oferta 

� A reprodução gráfica do material didático é da responsabilidade da Coordenação 

do Convenio pela UFLA/FUNDECC; 

� O material de apoio didático (projetor de multimídia, etc.) para ministrar as aulas 

é da responsabilidade do candidato; 

� As despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação serão da 

responsabilidade do candidato que for contratado. 

�  

� ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PARA CADA AÇÃO 

� Elaborar, estruturar e ministrar cursos de treinamento de capacitação em operação 

de aterros sanitários e UTCs, e sobre implantação de projetos de coleta seletiva em 

municípios de pequeno porte: 

� 7.1 definir o público alvo dos cursos, o local e o cronograma de para 2012; 

� 7.2 estruturar o conteúdo programático; 

� 7.3 definir e elaborar o material didático a ser utilizado, e 

� 7.4 ministrar os cursos de capacitação dos operadores, funcionários públicos e de 

autarquias e demais interessados no tema e que tenham vínculo com as prefeituras 

alvo. Tendo em vista as eleições deve atentar para a meta estabelecida de 

funcionários capacitados 

 

 
7 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 
7.1.CRONOGRAMA DOS CURSOS 

 

Polo 1 – Itajubá/Paraisópolis 
CURSO SOBRE OPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 

12/11- Segunda-feira  
14:00 - 18:00 h - aula teórica  - Operação de Aterro Sanitário – (Itajubá) 

13/11 - Terça-feira  
08:00 - 12:00 h  aula prática – na área do Aterro Sanitário de Itajubá 

 
CURSO SOBRE COLETA SELETIVA E OPERAÇÃO/GESTÃO DE UTC 

13/11 - Terça-feira  
13:00 - 18:00h -  aula teórica  -  Coleta Seletiva - (Itajubá) 
20:00 - 22:00h -  Noções sobre Gestão de UTC - (Itajubá) 
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14/11 – Quarta-feira 

08:00 - 11:00h   aula teórica sobre operação de  UTC - (Itajubá) 
11:00 - 13:00h (deslocamento/almoço) 
13:00 – 16:00h aula prática – na área de UTC de Paraisópolis 

 
Polo 2 – Passos/S. J. Batista do Glória 

20/11 Terça-feira  
13:00 - 18:00h -  aulas teóricas  sobre Coleta Seletiva – (Passos) 
20:00 - 22:00h -  Noções sobre Gestão de UTC– (Passos) 

 
21/11 Quarta-feira  

08:00 - 11:00h   aula teórica sobre operação de  UTC – (Passos) 
11:00 - 13:00h (deslocamento/almoço) 
13:00 – 16:00h aula prática – na área da UTC de S. J. Batista do Glória 

 
Polo 3 – Lavras/Carmo da Cachoeira 

27/11 Terça-feira 
13:00 - 18:00h -  aulas teóricas  sobre Coleta Seletiva  - (Lavras) 
20:00 - 22:00h -  Noções sobre Gestão de UTC- (Lavras) 

 
28/11 Quarta-feira 

08:00 - 11:00h   aula teórica sobre operação de  UTC - (Lavras) 
11:00 - 13:00h (deslocamento/almoço) 
13:00 – 16:00h aula prática – na área da UTC - (Carmo da Cachoeira) 
 

 
8 –QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS 

� O candidato deve possuir formação e experiência profissional na área do tema e 

de ensino, de preferência com título de pós-graduação stricto sensu.  

� Comprovar através de Curriculum atualizado que contenha as informações 

comprobatórias da sua qualificação profissional. 

� Deve ter disponibilidade para ministrar o curso nos locais e nas datas programadas 

a serem estabelecidas pela Coordenação do convênio; 

 
 
9 - MÉTODO DE SELEÇÃO 
A Seleção ocorrerá em fase única mediante a análise da Documentação de Habilitação e da proposta de 
preço apresentada conforme definido na Carta Convite. 
 
 
10 – LOCALIZAÇÃO DA CONSULTORIA 
O local de realização dos cursos está descrito no item 7 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO. 
 
 
11 – RESPONSABILIDADES PELA SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
Os produtos objeto deste Edital serão submetidos à análise da Coordenação do Projeto FEAM 
RESÍDUOS/FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL-FUNDECC - Nº 01.09.0312.00 
Referência 0387/09  – Prof. Antonio Marciano da Silva – Departamento de Engenharia da Univ.Federal 
de Lavras. 
 
12 – DA CESSÃO DOS DIREITOS PATRIMONIAIS 
Nos termos do art. 111 e parágrafo único da lei 8.666/93, os vencedores deverão ceder à administração 
os direitos patrimoniais relativos aos serviços técnicos desempenhados pelo contrato.  
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13 –FORMA DE PAGAMENTO E APROVAÇÃO DOS PRODUTOS 
13.1 Os pagamentos serão realizados após a entrega de cada produto, uma vez aprovado o trabalho 
realizado e assinada o RPA. 
 
13.2  O Coordenador do projeto disporá de um prazo de até 10 (dias) dias úteis para avaliar e aprovar o 
trabalho realizado a partir da data da sua entrega para análise. 
 
13.3 A Administração disporá de um prazo de até 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da 
aprovação dos trabalhos pelo coordenador e apresentação do RPA devidamente assinado, para ultimar 
o pagamento; 
 
13.4 Processada a documentação de cobrança, o pagamento será efetuado mediante transferência 
bancária realizada  diretamente em conta bancária indicada e em nome do prestador dos serviços. 
 

Antonio Marciano da Silva 

Coordenador do Projeto 
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ANEXO II 
 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CPL – FUNDECC 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2000/009/2012. 

CONVITE Nº 009/2012. 

 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 
Processo Nº: 2000/009/2012 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Data: 07/11/2012  
Horário: 08h30minh 
Local:  Sede da FUNDECC – Lavras/MG 
 

Objeto: Contratação de pessoa física para ministrar cursos de capacitação em operação de aterros 

sanitários e UTCs, implantação de projetos de coleta seletiva em municípios de pequeno porte com 

recursos do Projeto FEAM RESÍDUOS/FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL-

FUNDECC - Nº 01.09.0312.00 Referência 0387/09 

Contratação de pessoa física qualificada para desenvolver as ações que foram decompostas em 4 

(quatro) grupos de atividades: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS QUANT. 

VALOR 

MEDIO TOTAL 

REFERENCIA 

01 

Curso de capacitação em Operação de Aterro Sanitário: 
a. Estruturar programa do curso sobre operação de Aterro 

Sanitário, com carga horária de 8h ( 4 teórica e 4 prática);  
b. Escrever conteúdo técnico sobre o tema, para apoio didático; 
c. Estruturar as aulas e apresentar o material didático a ser 

utilizado  
Ministrar o curso. 

1 R$8.400,00 

02 Curso de capacitação em Operação e Gestão de Usina de Triagem e 

Compostagem 

a. Estruturar programa do curso sobre operação e gestão de Usina 

de Triagem e Compostagem, com carga horária de 8h (5 teórica 

e 3 prática);  

b. Escrever conteúdo técnico sobre o tema, para apoio didático; 

c. Estruturar as aulas e apresentar o material didático a ser 

utilizado  

Ministrar 3  cursos. 

1 R$13.035,00 

03 Curso de capacitação para a implantação de projetos de coleta seletiva 

em municípios de pequeno porte do Sul de Minas: 
1 R$11.055,00 
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a. Estruturar programa do curso sobre implantação de projetos de 

coleta seletiva em municípios de pequeno porte do Sul de 

Minas, com carga horária de 5h;  

b. Escrever conteúdo técnico sobre o tema, para apoio didático; 

c. Estruturar as aulas e apresentar o material didático a ser 

utilizado  

Ministrar 3  cursos. 

04 Coordenar as atividades previstas para a consecução da oferta dos 

cursos 

a. Revisar todos os conteúdos desenvolvidos para cada um dos 

cursos previstos e submetê-lo a apreciação da FEAM; 

b. Estruturar a logística de apoio (espaço físico para ministrar as 

aulas associadas à Operação de Aterro Sanitário; Coleta Seletiva  

e Operação e Gestão de  Usina de Triagem e Compostagem) 

para viabilizar a oferta dos cursos;  

c. Elaborar questionário de avaliação dos cursos; 

Coordenar in loco a oferta dos cursos   

1 R$15.800,00 

Valor Total de Referência - R$48.290,00 

 

 

  



FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL 
Campus da Universidade Federal de Lavras – C.P.3060 –  

37200.000 Lavras/MG 
Fone (35)3829-1815 – Fax (35)3829-1868 

Home: www.fundecc.org.br 

 
 

ANEXO III 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CPL – FUNDECC 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2000/009/2012. 

CONVITE Nº 009/2012. 

 

MODELO DE PROPOSTA 

 
Processo Nº: 2000/009/2012 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Data: 07/11/2012  
Horário: 08h30minh 
Local:  www.comprasnet.gov.br  
 

À 

Fundação de Desenvolvimento Cientifico e Cultural 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL – FUNDECC 
Lavras/MG 

Data: ____/____/2012 

Objeto: Contratação de pessoa física para ministrar cursos de capacitação em operação de aterros 

sanitários e UTCs, implantação de projetos de coleta seletiva em municípios de pequeno porte com 

recursos do Projeto FEAM RESÍDUOS/FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL-

FUNDECC - Nº 01.09.0312.00 Referência 0387/09 

Contratação de pessoa física qualificada para desenvolver as ações que foram decompostas em 4 

(quatro) grupos de atividades: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 

Curso de capacitação em Operação de Aterro 
Sanitário: 

d. Estruturar programa do curso sobre 
operação de Aterro Sanitário, com 
carga horária de 8h ( 4 teórica e 4 
prática);  

e. Escrever conteúdo técnico sobre o 
tema, para apoio didático; 

f. Estruturar as aulas e apresentar o 
material didático a ser utilizado  

Ministrar o curso. 

1 R$ R$ 

02 Curso de capacitação em Operação e Gestão 

de Usina de Triagem e Compostagem 

d. Estruturar programa do curso sobre 

operação e gestão de Usina de 

1 R$ R$ 
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Triagem e Compostagem, com carga 

horária de 8h (5 teórica e 3 prática);  

e. Escrever conteúdo técnico sobre o 

tema, para apoio didático; 

f. Estruturar as aulas e apresentar o 

material didático a ser utilizado  

Ministrar 3  cursos. 

03 Curso de capacitação para a implantação de 

projetos de coleta seletiva em municípios de 

pequeno porte do Sul de Minas: 

d. Estruturar programa do curso sobre 

implantação de projetos de coleta 

seletiva em municípios de pequeno 

porte do Sul de Minas, com carga 

horária de 5h;  

e. Escrever conteúdo técnico sobre o 

tema, para apoio didático; 

f. Estruturar as aulas e apresentar o 

material didático a ser utilizado  

Ministrar 3  cursos. 

1 R$ R$ 

04 Coordenar as atividades previstas para a 

consecução da oferta dos cursos 

d. Revisar todos os conteúdos 

desenvolvidos para cada um dos 

cursos previstos e submetê-lo a 

apreciação da FEAM; 

e. Estruturar a logística de apoio (espaço 

físico para ministrar as aulas 

associadas à Operação de Aterro 

Sanitário; Coleta Seletiva  e Operação 

e Gestão de  Usina de Triagem e 

Compostagem) para viabilizar a oferta 

dos cursos;  

f. Elaborar questionário de avaliação 

dos cursos; 

Coordenar in loco a oferta dos cursos   

1 R$ R$ 

Valor total R$ 

 

Apresentamos abaixo nossa proposta para a prestação de serviços gráficos, conforme processo 

licitatório: 

 

VALOR TOTAL: R$________________________ ( valor por extenso) 

Prazo de validade da proposta: __________________________________________________ 

FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com o Edital 
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Declaramos ainda que no valor da presente proposta, estão incluídos todos os encargos pertinentes. 

 

_____________________________________________________________  

Assinatura  

CPF e RG. 
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ANEXO IV 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2000/009/2012. 

CONVITE Nº 009/2012. 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 
 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, A FUNDAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL E ------------

------------------------------------------------------- 

. 
Por este instrumento de CONTRATO de um lado o FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E 
CULTURAL-FUNDECC, com o CNPJ sob o nº. 07.905.127/0001-07, situada no Campus Histórico da UFLA, 
Lavras – MG, neste ato representado por seu Diretor, Prof. Rilke Tadeu Fonseca de Freitas, brasileiro, 
casado, inscrito no CPF sob o nº. xxxxxxx, portador da Cédula de Identidade nº. MG-xxxxxx, residente na 
Rua xxxxxxxxxxx, nº xxxx, no Município de Lavras-MG, denominada CONTRATANTE, de outro lado 
________________________________, CNPJ sob o n° ______________, com sede na Rua 
_____________________, n° ____, Bairro ___________, na cidade de ________________, representada 
neste ato por_______________________, estado civil, profissão, inscrito no CPF sob o n° 
______________, residente e domiciliado na cidade de _______________, doravante denominado 
CONTRATADO, têm entre si, justa e acertada a presente contratação de um profissional Engenheiro Civil 
ou Arquiteto urbanista, de conformidade com o Processo Licitatório nº 00xx/2012, Modalidade Convite, 
têm como justo e contratado o seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1.1 O presente Contrato tem por objeto: Contratação de pessoa física para ministrar cursos de 
capacitação em operação de aterros sanitários e UTCs, implantação de projetos de coleta seletiva em 
municípios de pequeno porte com recursos do Projeto FEAM RESÍDUOS/FUNDAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL-FUNDECC - Nº 01.09.0312.00 Referência 0387/09. 
 
Subclausula – Do CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
CRONOGRAMA DOS CURSOS 

Polo 1 – Itajubá/Paraisópolis 
CURSO SOBRE OPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 

12/11- Segunda-feira  
14:00 - 18:00 h - aula teórica  - Operação de Aterro Sanitário – (Itajubá) 

13/11 - Terça-feira  
08:00 - 12:00 h  aula prática – na área do Aterro Sanitário de Itajubá 

CURSO SOBRE COLETA SELETIVA E OPERAÇÃO/GESTÃO DE UTC 
13/11 - Terça-feira  

13:00 - 18:00h -  aula teórica  -  Coleta Seletiva - (Itajubá) 
20:00 - 22:00h -  Noções sobre Gestão de UTC - (Itajubá) 

 14/11 – Quarta-feira 
08:00 - 11:00h   aula teórica sobre operação de  UTC - (Itajubá) 
11:00 - 13:00h (deslocamento/almoço) 
13:00 – 16:00h aula prática – na área de UTC de Paraisópolis 

Polo 2 – Passos/S. J. Batista do Glória 
20/11 Terça-feira  

13:00 - 18:00h -  aulas teóricas  sobre Coleta Seletiva – (Passos) 
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20:00 - 22:00h -  Noções sobre Gestão de UTC– (Passos) 

21/11 Quarta-feira  
08:00 - 11:00h   aula teórica sobre operação de  UTC – (Passos) 
11:00 - 13:00h (deslocamento/almoço) 
13:00 – 16:00h aula prática – na área da UTC de S. J. Batista do Glória 

Polo 3 – Lavras/Carmo da Cachoeira 
27/11 Terça-feira 

13:00 - 18:00h -  aulas teóricas  sobre Coleta Seletiva  - (Lavras) 
20:00 - 22:00h -  Noções sobre Gestão de UTC- (Lavras) 

28/11 Quarta-feira 
08:00 - 11:00h   aula teórica sobre operação de  UTC - (Lavras) 
11:00 - 13:00h (deslocamento/almoço) 
13:00 – 16:00h aula prática – na área da UTC - (Carmo da Cachoeira) 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 
2.1 O presente contrato se rege pelas Cláusulas e condições nele contidas, e pelos documentos 
correlatos conforme anexos abaixo relacionados, os quais, devidamente rubricados pelas partes 
contratantes, constituem parte integrante deste contrato. 
 
Anexo – I - Carta Convite 00xx/2012 e seus anexos 
Anexo – 2 - Proposta ganhadora apresentada pela CONTRATADA 
 
2.2 Em caso de dúvida ou divergência entre o previsto no Contrato e seus documentos correlatos, 
mencionados no inciso anterior, prevalecerá sempre o estabelecido neste contrato; entre os 
documentos correlatos prevalecera em primeiro lugar à Carta Convite 00xx/2012 e em segundo a 
Proposta ganhadora apresentada pela CONTRATADA, e sobre todos prevalecerão as disposições e os 
ditames legais pertinentes. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – A CONTRATADA obriga-se, de acordo e 
em complemento às condições previstas na Carta Convite nº 00xx/2012 e seus anexos, 
 
3.1 Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante todo o período 
deste Contrato. 
 
3.2 Executar os serviços em estreita observância das especificações técnicas e do detalhamento 
constante do Anexo I do Edital de Licitação 00xx/2012. 
 
3.3 Assinar o RPA dos serviços efetivamente prestados, apresentando-a (s) à CONTRATANTE até o 5º 
(quinto) dia útil do mês subsequente ao da entrega do produto concluído, discriminando no corpo da 
RPA o produto ao qual se refere, o número do objeto, de acordo com estabelecido neste Contrato. 
 
3.4 Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-los de acordo com 
as especificações constantes do convite e seus anexos, da proposta e/ou instruções deste contrato; 
 
3.5 Arcar com todos os ônus necessários à completa execução dos serviços exigidos conforme disposto 
no instrumento convocatório em especial se houver necessidade de contratação de serviços técnicos de 
terceiros para a execução, de forma complementar, das suas atividades assumidas neste contrato; 
 

3.6 Elaborar, estruturar e ministrar cursos de treinamento de capacitação em operação de aterros 

sanitários e UTCs, e sobre implantação de projetos de coleta seletiva em municípios de pequeno porte: 

a) definir o público alvo dos cursos, o local e o cronograma de para 2012; 

b) estruturar o conteúdo programático; 
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c) definir e elaborar o material didático a ser utilizado, e 

d) ministrar os cursos de capacitação dos operadores, funcionários públicos e de autarquias e 

demais interessados no tema e que tenham vínculo com as prefeituras alvo. Tendo em vista as 

eleições deve atentar para a meta estabelecida de funcionários capacitados; 

 
3.7 Dar aos serviços contratados especial prioridade para a sua execução, salvo motivo de força maior 
devidamente comprovado e justificado ao CONTRATANTE; 
 
3.8 Recolher todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais de sua responsabilidade enquanto 
prestador de serviço autônomo que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente sobre os 
serviços fornecidos, inclusive referente a contratação de terceiros conforme especificado 3.5; 
 
3.9 Ceder à Contratante os direitos patrimoniais relativos ao objeto deste contrato, com o fornecimento 
de todos os dados pertinentes ao desenvolvimento dos serviços, nos termos do art. 111, e parágrafo 
único da lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE – A Contratante obriga-se a: 
4.1 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços, 
dentro das normas deste Contrato; 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 
5.1 O presente contrato vigorará a partir da data de sua assinatura até o dia .............., podendo ser 
prorrogado, se assim for necessário e devidamente justificado. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR 
6.1 O valor global do presente Contrato é de R$ ...................... (…........ ), pago em (03) três parcelas 
mediante apresentação do produtos estipulados no Termo de Referência - Anexo 1 deste contrato. 
 
6.2 No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos 
sociais, previdenciários, e mão de obra a serem empregados, seguros e quaisquer outros obrigatórios ou 
necessários à composição do preço do objeto deste Contrato. 
 
6.3 O preço é fixo e irreajustável durante a vigência deste Contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 
7.1 Os pagamentos serão efetuados no dia acordado no inciso 6.1. da Cláusula sexta, mediante 
apresentação de RPA devidamente atestada(s) pela Contratante. 
 
7.2 O pagamento(s) será(ao) efetuado(s) mediante transferência bancária diretamente em conta do 
contratado. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
8.1 Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a Contratante poderá aplicar à Contratada as 
seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados a Contratante: 
8.1.1 Advertência: Será aplicada quando ocorrer o descumprimento das obrigações assumidas, desde 
que sua gravidade, devidamente analisada e justificada pela Contratante, não recomende a aplicação de 
outra penalidade. 
8.1.2 Multa: Será aplicada nos seguintes casos: 
8.1.2.1 Pela inexecução total ou parcial serão aplicadas multas na forma a seguir, garantida a prévia 
defesa: 
a) Inexecução parcial dos serviços contratados: 1% (um por cento) por dia de inexecução, do valor 
correspondente aos casos de execução dos serviços; 
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b) Ocorrência de quaisquer outros tipos de descumprimento contratual não abrangidos pelas demais 
alíneas: 1% (um por cento) do valor global atualizado deste Contrato para cada evento, por dia corrido; 
c) Suspensão do contrato. 
8.1.2.2 Em caso de descumprimento deste Contrato, além das multas de mora, a Contratada responderá 
por quaisquer danos e prejuízos sofridos pela Contratante. 
 
CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
9.1 Os recursos para execução do presente contrato são oriundos: 

Fontes: Convênio: FEAM RESÍDUOS/FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 
CULTURAL-FUNDECC - Nº 01.09.0312.00 Referência 0387/09 
Elemento de Despesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

 
CLAUSULA DÉCIMA – Da rescisão 
10.1. Em comum acordo entre as partes o presente contrato poderá ser rescindido, sendo pago apenas 
e exclusivamente serviços sobre produto concluído e aprovado. 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
11.1 Fica eleito o foro da Lavras para dirimir quaisquer dúvidas por ventura oriundas do presente 
Contrato. 
 
E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma e para um só efeito de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 
 
Lavras(MG),, ... de outubro de 2012. 
 
 
(pela contratante)  (pela contratada) 
Nome / Cargo   Nome/ Cargo 
   
 
TESTEMUNHAS: 
 

Nome   Nome  
CPF:  CPF: 
   
 
 


