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COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE CÓPIA DO EDITAL 
 
 
 

Nome da empresa: ______________________________________________________ 

CNPJ: _________________________________________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________________ 

Nome do Responsável: ___________________________________________________ 

Cargo: __________________________CPF ___________________________________ 

 
 
 
DECLARAMOS para devidos fins que recebemos da FUNDECC uma cópia do CONVITE 

Nº 005/2013. Por ser verdade, firmamos o presente para que possa produzir seus 

legais e jurídicos efeitos. 

 
Em ____ de ____________ de 2013. 

 
 
 

______________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 

(carimbo da empresa) 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CPL – FUNDECC 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2000/005/2013. 

CARTA CONVITE Nº 005/2013 
 
 

Data e hora de recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta” e 
abertura dos envelopes: 11/09/2013 às 09hs30min no Prédio da Administração da 
FUNDECC – FUNDAÇÃO DE DESENVOVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL, no Campus 
Histórico da UFLA, s/n° - Centro – Lavras – MG. - CEP 37.200-000. 
 
Modalidade: CONVITE 
Tipo: Menor Preço Global 
Regime de execução: Imediato 
Fonte: CONVÊNIO FUNDECC/FAPEMIG TCT 16.024/10 
Elemento de Despesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
CONDIÇÕES GERAIS 

 
 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, 
inscrita no CNPJ. 07.905.127/0001-07, com Inscrição Estadual Isenta, por meio de sua 
Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria no  004, de 14 de março de 
2013, torna público que se encontra aberta à licitação na modalidade CONVITE TIPO 
MENOR PREÇO GLOBAL, para Prestação de Serviços. O presente processo licitatório 
realizar-se-á de acordo com o disposto na Lei n.º 8.666/93 e demais alterações. 
 OBSERVAÇÃO: Caso seja decretado feriado nacional, estadual ou municipal no 
dia previsto para a abertura, ou ainda o terminal da FUNDECC ou do SERPRO se 
encontrarem fora do ar, o ato ficará automaticamente transferido para o primeiro dia 
útil seguinte, no mesmo horário. 
 

1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da 
abertura dos envelopes referentes a este Convite serão realizados no primeiro 
dia útil de funcionamento da Fundação que se seguir. 

2. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a este 
Convite, com respeito a: 

1. recebimento dos envelopes Documentação e Proposta; 
2. abertura dos envelopes Documentação; 
3. devolução dos envelopes Proposta aos licitantes inabilitados; 
4. abertura dos envelopes Proposta dos licitantes habilitados. 
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3. As decisões da Comissão de Licitação serão comunicadas mediante publicação 
na página Web, no endereço www.fundecc.org.br / Convite n.º 0xx/2013, pelo 
menos por 01 (um) dia, salvo com referência àquelas que puderem ser 
comunicadas diretamente, mediante ofício, aos representantes legais dos 
licitantes, principalmente, quanto a: 

1. Habilitação ou inabilitação do licitante; 
2. Julgamento das propostas;  
3. Resultado de recurso porventura interposto; e  
4. Resultado de julgamento deste Convite. 

4. A solicitação de esclarecimento a respeito de condições deste Ato Convocatório 
e de outros assuntos relacionados à presente licitação deverá ser efetuada 
pelas empresas interessadas em participar do certame, exclusivamente por 
meio do endereço eletrônico scompras@fundecc.ufla.br, até o 3º (terceiro) dia 
útil que anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste Convite para a 
reunião de recebimento e abertura dos envelopes Documentação e Proposta. 

5. A resposta ao esclarecimento solicitado será divulgada mediante publicação de 
notas na página web da FUNDECC, no endereço www.fundecc.org.br / Convite 
n.º 005/2013, cabendo aos interessados acessá-lo para obtenção das 
informações prestadas pela Comissão de Licitação.  
 

SEÇÃO I – DO OBJETO 
6. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada 

para construção da Portaria 01 do Parque Tecnológico, conforme projeto, com 
área de 234,85 m²(duzentos e trinta e quatro vírgula oitenta e cinco metros 
quadrados), em alvenaria e estrutura metálica, esquadrias em madeira e vidro 
e pintura interna. 
 

SEÇÃO II – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
7. Poderão participar deste Convite quaisquer licitantes que comprovem possuir 

os requisitos mínimos de qualificação exigidos na SEÇÃO VII - DA 
HABILITAÇÃO. 

1. O cadastramento do licitante no Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores - SICAF, de que trata a IN MARE nº 05/95, é válido 
como parte dos requisitos mínimos da HABILITAÇÃO; 

2. O cadastramento no SICAF poderá ser realizado em qualquer unidade 
dos órgãos/entidades que integram o Sistema de Serviços Gerais - 
SIASG, localizados nas Unidades da Federação. 
Observação: 
A FUNDECC não é unidade cadastradora do SICAF, apenas consultora. 

8. Não poderão participar deste Convite: 
1. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar 

com a FUNDECC, durante o prazo da sanção aplicada; 
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2. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação; 

3. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar 
com a União, durante o prazo da sanção aplicada; 

4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
5. Empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste 

Convite; 
6. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação 

judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou 
incorporação; 

7. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim 
entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes 
legais comuns, ou utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos 
em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 
interesse econômico em comum; 

8. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 
 

SEÇÃO III – DO VALOR ESTIMADO 
9. O valor máximo disponível para a execução dos serviços de que trata este 

Convite é de R$118.561,12 (cento e dezoito mil, quinhentos e sessenta e um 
reais e doze centavos). 
 

SEÇÃO IV – DO PROCEDIMENTO 
10. O representante legal do licitante deverá entregar, impreterivelmente, os 

envelopes Documentação e Proposta, até o dia, hora e local fixados no 
preâmbulo deste Convite. 

1. Não será aceita, em hipótese alguma, a participação de interessada 
retardatária, a não ser como ouvinte. 

11. Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo 
licitante, mediante contrato, procuração ou documento equivalente, para falar 
em seu nome durante a reunião de abertura dos envelopes, seja referente à 
documentação ou às propostas. 

1. Entende-se por documentos de credenciamento: 
a) contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da 

empresa licitante; 
b) procuração do licitante com poderes para que a pessoa 

credenciada possa falar em seu nome em qualquer fase 
desta licitação. 

1.1. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante; 
1.2. O documento credencial poderá ser apresentado à Comissão de 
Licitação no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos 
envelopes Documentação e Proposta, ou quando esta o exigir;  
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1.3. A não apresentação do credenciamento não inabilitará o licitante, mas 
impedirá o representante de se manifestar em seu nome. 

2. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes Documentação e Proposta, não 
serão permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado 
final deste Convite, ressalvado o disposto na Condição 26.  

3. Na primeira sessão, os envelopes Documentação serão abertos, na 
presença dos interessados, pela Comissão de Licitação, que fará a 
conferência e dará vista dos documentos apresentados, os quais deverão 
ser rubricados pelos representantes legais dos licitantes presentes. 

a. Abertos os envelopes Documentação, a Comissão de Licitação, a 
seu juízo exclusivo, poderá apreciar os documentos de cada licitante 
e, na mesma reunião, divulgar o nome dos habilitados e dos 
inabilitados. 

b. Os envelopes Proposta dos licitantes inabilitados serão devolvidos a 
elas, devidamente fechados. 

4. O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no 
envelope Documentação, ou os apresentar em desacordo com o 
estabelecido neste Convite ou com irregularidades, será inabilitada, não se 
admitindo complementação posterior. 

5. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da 
documentação ou realização de diligências ou consultas, a Comissão de 
Licitação decidirá sobre a habilitação de cada licitante.  

6. Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de 
imediato pela Comissão de Licitação e conduzam à interrupção dos 
trabalhos, serão elas consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-
se-á mediante publicação de aviso na página web da FUNDECC, no 
endereço www.fundecc.org.br / Convite n.º 005/2013, ou diretamente aos 
licitantes em sessão convocada previamente.  

7. Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário 
serão estabelecidos pela Comissão de Licitação para abertura dos 
envelopes Proposta. 

a. Os licitantes serão convocados a comparecerem à sessão mediante 
comunicação direta aos licitantes, por intermédio de ofício;  

b. Os envelopes Proposta ficarão sob a guarda da Comissão de 
Licitação, devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos seus 
membros e pelos representantes legais dos licitantes presentes. 

8. Após a abertura dos envelopes Documentação, as propostas dos licitantes 
habilitados serão abertas, na ocorrência das seguintes situações: 

a. Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de 
todos os licitantes ao direito de interposição de recurso; ou 

b. Se transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido 
interposição de recurso; ou 
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c. Se dado o conhecimento do deferimento ou indeferimento do 
recurso interposto. 

9. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes 
Documentação e Proposta em uma única sessão, em face do exame da 
documentação e da conformidade das propostas apresentadas com os 
requisitos do Ato Convocatório, os envelopes não abertos, já rubricados no 
fecho, ficarão em poder da Comissão de Licitação até a data e horário, 
marcados para prosseguimento dos trabalhos. 

10. A abertura dos envelopes Documentação e Proposta será realizada em 
sessão pública, da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos 
membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais dos 
licitantes presentes. 

a. Consideradas as ressalvas contidas neste Convite, qualquer 
reclamação deverá ser feita no ato da reunião pelos representantes 
legais dos licitantes presentes;  

b. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de 
participar das fases subsequentes. 

11. Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos 
membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais dos 
licitantes presentes à sessão. 

12. Ultrapassada a fase de habilitação não caberá desistência da proposta, 
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Comissão de Licitação. 

a. Abertos os envelopes Proposta, não caberá desclassificar as 
propostas por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de 
fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

13. É facultada à Comissão de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer 
fase deste Convite, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 
completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documentos ou informação que deveriam constar originariamente da 
documentação e das propostas.  

14. Os envelopes contendo as propostas dos licitantes inabilitados ficarão à 
disposição destes pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do 
encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para 
interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, 
quando denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos 
pela Comissão de Licitação. 
 

SEÇÃO V – DA VISTORIA 
15. A visita para realização de vistoria ao local onde serão realizados os 

serviços objeto deste Convite é obrigatória e deverá ser previamente 
agendada pelo telefone (35) 3829-1503(Prefeitura do Campus)-Prof. 
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Jacson Antonio Barbosa, das 08h às 11h e 15h as 17horas, até o segundo 
dia útil anterior à abertura das propostas.  

1. Nessa ocasião será emitida declaração de vistoria conforme o 
modelo constante do Anexo V-modelo “d”, assinado por 
representante da FUNDECC. 

 
SEÇÃO VI – DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

16. Até o dia, hora e no local, fixados no preâmbulo deste Convite, o licitante 
deverá apresentar à Comissão de Licitação, simultaneamente, sua 
documentação e proposta, em envelopes separados, fechados, com 
indicação em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, 
além da razão social do licitante, os seguintes dizeres: 

 
SEÇÃO VII – DA HABILITAÇÃO  

17. Os licitantes deverão apresentar em envelope fechado os documentos 
relacionados a seguir:  
1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) registro comercial, no caso de empresário individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

b.1) os documentos em apreço deverão estar 

acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato 

de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo Órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 

2. Relativos à Regularidade Fiscal: 
a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei; 

b) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, 

Estadual ou Distrital, do domicílio ou sede do licitante, 

ou outra equivalente, na forma da lei; 
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b.1) faz parte da prova de regularidade para com a 

Fazenda Federal, a Certidão Conjunta de Débitos 

Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, fornecida pela Receita Federal do Brasil. 

3. Relativos à Qualificação Técnica: 
 

A documentação relativa à Qualificação Técnica será composta por:  

I - registro da empresa e do responsável técnico pela execução da obra INDICADO 
CONFORME INCISO II, em qualquer uma das regiões ao Conselho Regional de 
Engenharia (CREA);  

II – Indicação, através de declaração (Modelo ANEXO VI), de profissional de nível 
superior detentor de Atestado de Capacidade Técnica e ou Anotação de 
Responsabilidade Técnica, com características semelhantes ao objeto da licitação.  

 a) A comprovação que o técnico pertence ao quadro profissional da empresa 
dar-se-á por intermédio da Carteira de Trabalho ou Contrato de Trabalho, como 
também por contrato de prestação de serviços regidos pelo Direito Civil ou Contrato 
Social (quando o responsável fizer parte do quadro social da empresa), no momento 
da assinatura do contrato, devendo preencher os seguintes requisitos:  

  1 – estar acompanhada de no mínimo um atestado fornecido por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado, em nome do 
profissional, devidamente acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico 
(CAT) emitido por qualquer uma das regiões do CREA, comprovando a execução, pelo 
profissional indicado, de serviços de características semelhantes e de complexidade 
tecnológica e operacional equivalentes ou superiores às parcelas de maior relevância 
técnica e/ou valor significativo.  

III - demonstração da experiência do responsável técnico, com declaração autorizando 
sua inclusão na equipe técnica, de acordo com o modelo constante do Anexo VI, 
devidamente preenchido e assinado;  

IV - Comprovante de visita técnica ao local da obra (Anexo V-modelo “d”), fornecida 
pela Prefeitura do Campus, a qual deverá ser realizada por um responsável técnico da 
empresa, devidamente credenciado, que inspecionará o local da obra, de modo a 
obter, para sua própria utilização e por sua exclusiva responsabilidade, toda a 
informação necessária à elaboração da proposta. Todos os custos associados à visita e 
à inspeção serão de inteira responsabilidade do licitante;  

a) As empresas deverão vistoriar o local onde serão realizados os serviços 
objeto deste Convite é obrigatória e deverá ser previamente agendada pelo 
telefone (35) 3829-1503(Prefeitura do Campus)-Prof. Jacson Antonio Barbosa, 
das 08h às 11h e 15h as 17horas, até o segundo dia útil anterior à abertura 
das propostas. 
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VI - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente  

VII - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

VIII - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 7.8.1.1. A não 
regularização da documentação no prazo previsto no subitem 7.8.1, além dos demais 
documentos exigidos em lei, implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas em Lei, sendo facultado à Entidade de Licitação 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação.  

IX - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
neste certame licitatório deverão apresentar declaração, em cumprimento ao Artigo 
11 do Decreto 6.204/2007, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123 de 
14/12/2006. 

a). A falsidade da declaração apresentada objetivando os benefícios da Lei 
Complementar 123/2006, caracterizará o crime de que trata o artigo 299 do Código 
Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais.  

X -  Todas as empresas deverão apresentar Certidão de Débitos Trabalhistas, dentro do 
prazo de validade expressa no documento.  

a) . A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de 
participar das fases subsequentes. 

18. O representante legal que assinar os documentos de que trata a Condição 
17 deverá estar credenciado para esse fim, devendo, se a Comissão de 
Licitação exigir, apresentar o documento que comprove o credenciamento. 

19. Os documentos exigidos neste Ato Convocatório, dentro do envelope 
Documentação, deverão ser entregues, de preferência, numerados 
sequencialmente e na ordem estabelecida nesta Seção da Carta-Convite, a 
fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame 
correspondente. 

20. O licitante poderá optar pela verificação dos documentos via SICAF, 
devendo, neste caso, apresentar, dentro do envelope Documentação, 
declaração de que a autenticidade/validade dos documentos exigidos nas 
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Subcondições 27.1 e 27.2 deverá ser confirmada mediante consulta junto 
ao SICAF, conforme modelo “c” do Anexo V deste Ato Convocatório. 
1. No caso de o licitante ser inabilitado por conta de irregularidade 

constatada quando da consulta no SICAF, e comprovar, mediante 
apresentação do formulário de Recibo de Solicitação de Serviço (Anexo 
III da IN MARE nº 05/95), ter entregue a documentação à sua Unidade 
de Cadastramento no prazo regulamentar, a Comissão de Licitação 
condicionará a habilitação à verificação da autenticidade e/ou validade 
da documentação pendente, por meio de consulta online ou, ainda, por 
meio de diligência a ser efetuada junto ao órgão cadastrador. 

21. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para 
habilitação deverão estar: 
2. em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e 

endereço respectivo:  
a) se o licitante for a matriz, todos os documentos 

deverão estar em nome da matriz; 

b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão 

estar em nome da filial; 

c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, 

pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

22. Caso os licitantes qualificados como microempresas ou empresas de 
pequeno porte apresentem na fase de habilitação alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração Pública, para regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
1. A não-regularização da documentação dentro do prazo previsto, 

implicará decadência do direito à contratação, conforme §§ 1º e 2º do 
art. 43 da Lei Complementar n.º 123/06. 

23. Os documentos exigidos nesta Carta-Convite deverão ser apresentados em 
cópia autenticada por Cartório competente. 
2. Somente serão aceitas cópias legíveis; 
3. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e 
4. À Comissão de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de 

qualquer documento, sempre que julgar necessário. 
Observações: 
1) As declarações relacionadas na Condição 17 deverão estar emitidas 

em papéis timbrados dos órgãos ou empresas que os expediram; 
2) Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira 

deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua 
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portuguesa efetuada por Tradutor Juramentado e também 
devidamente consularizados ou registrados no Cartório de 
Títulos e Documentos;  

3) Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua 
portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente 
consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e 
Documentos. 

 
SEÇÃO VIII – DA PROPOSTA  

24. A proposta, apresentada no Envelope nº 02, deverá ser elaborada na forma 
do Anexo IV – Modelo de Proposta de Preços. 

25. A proposta deverá, ainda:  
1. ser emitida por computador ou datilografada, de preferência, em uma 

única via, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 
entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas 
todas as suas folhas; 

2. fazer menção ao número deste Convite e conter a razão social do 
licitante, o CNPJ, números de telefones e de fax e e-mail, se houver, e o 
respectivo endereço com CEP, bem como o banco, a agência e os 
respectivos códigos e o número da conta corrente para efeito de 
emissão de nota de empenho e posterior pagamento;  

3. indicar o prazo de sua validade, conforme previsto na Condição 31;  
4. conter outras informações julgadas necessárias e convenientes pelo 

licitante.  
26. Em nenhuma hipótese o conteúdo da proposta poderá ser alterado, seja 

com relação ao preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe 
a modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas 
destinadas a sanar evidentes erros materiais, ou falhas formais, alterações 
essas que serão analisadas pela Comissão de Licitação. 
5. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão de Licitação 

quaisquer erros aritméticos e o preço global da proposta, se faltar.  
6. A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo 

representante legal do licitante com poderes para esse fim e presente à 
reunião de abertura dos envelopes Proposta.  

7. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser 
preenchida pelos dados constantes dos documentos apresentados 
dentro do Envelope nº 01 - Documentação.  
 

SEÇÃO IX – DOS PREÇOS 
27. Os preços indicados ao objeto, nas propostas ofertadas pelos licitantes, 

deverão ser fixos e irreajustáveis, ressalvadas as disposições do art. 65 da 
Lei n.º 8.666/93. 
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28. Nos preços ofertados deverão estar inclusos os encargos sociais e 
trabalhistas, impostos, taxas, fretes, enfim, quaisquer outras despesas 
necessárias à execução do objeto, bem como deduzidos quaisquer 
descontos que venham a ser concedidos.  

29. A proposta apresentada e levada em consideração para efeito de 
julgamento será de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe 
cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para 
menos. 

1. Só serão aceitos preços em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), 
em algarismos arábicos e, de preferência, também por extenso, 
prevalecendo este último, em caso de divergência, desprezando-se 
qualquer valor além dos centavos; 

 
SEÇÃO X – DOS PRAZOS 

30. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias a contar da data prevista 
no preâmbulo deste Convite para recebimento e início da abertura dos 
envelopes Documentação e Proposta. 
1. Caso a proposta não indique o prazo de sua validade, o apresentado 

nesta condição será considerado como aceito para efeito de 
julgamento. 

31. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do 
período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persista o 
interesse da FUNDECC, este poderá solicitar prorrogação da validade acima 
referida, por igual prazo, no máximo. 

32. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e 
abertura dos envelopes Documentação e Proposta, sem que ocorra a 
convocação ou a solicitação de que trata a Condição 31, os licitantes ficam 
liberados dos compromissos assumidos. 

 
SEÇÃO XI – DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

33. Não serão aceitas propostas com preços manifestamente inexequíveis, 
assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua 
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos dos 
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade são compatíveis com a execução do objeto deste Convite.  

34. Em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico 
circunstanciado, elaborado pelo licitante e aprovado pela autoridade 
competente da FUNDECC, a proposta do licitante poderá ser aceita ainda 
que contenha valor global superior ao orçamento estimado. 

35. Caso as justificativas apresentadas não sejam acatadas pela Comissão de 
Licitação, o licitante deverá adequar sua proposta ao orçamento-base 
elaborado pelo FUNDECC, sob pena de desclassificação da proposta. 
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SEÇÃO XII – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
36. Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido neste Ato 

Convocatório, será declarada como mais vantajosa para a Administração a 
oferta de menor preço global. 

37. Caso a proposta melhor classificada não tenha sido ofertada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta de 
microempresas e empresas de pequeno porte igual ou até 10% (dez por 
cento) superior à melhor oferta, proceder-se-á da seguinte forma: 
1. A microempresa ou empresa de pequeno porte poderá, no prazo de 10 

(dez minutos), contados da solicitação do Presidente da Comissão de 
Licitação, na sessão de habilitação e julgamento das propostas, 
apresentar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira 
colocada, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será 
adjudicado em seu favor o objeto deste Convite; 

2. Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte 
melhor classificada, na forma da subcondição anterior, o Presidente da 
Comissão de Licitação, convocará os licitantes remanescentes que 
porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 
estabelecido nesta condição, será realizado sorteio que definirá a 
ordem de convocação para o encaminhamento da oferta final do 
desempate. 

38. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos na condição anterior, 
o procedimento licitatório prossegue com os demais licitantes. 

39. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Carta-
Convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou 
vantagem baseados nas ofertas dos demais licitantes. 

40. Não se admitirá proposta que apresentar preço simbólico, irrisório ou de 
valor zero, incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que esta Carta-Convite não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais 
e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie 
a parcela ou à totalidade da remuneração.  

41. À Comissão de Licitação, além do recebimento e exame das propostas, 
caberá o julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem, 
ainda, em seus anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste 
Ato Convocatório. 

42. A Comissão de Licitação poderá solicitar parecer de pessoas físicas ou 
jurídicas estranhas a FUNDECC, para orientar sua decisão. 

43. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão  de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo 
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de 3 (três) dias úteis para apresentação de nova documentação e (ou) de 
outras propostas escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação. 

 
SEÇÃO XIII – DO DESEMPATE 

44. No caso de empate entre duas ou mais propostas será efetuado sorteio em 
ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados. 

 
SEÇÃO XIV – DO DIREITO DE PETIÇÃO 

45. Observado o disposto no §6º do art. 109 da Lei n.º 8.666/93, o licitante 
poderá apresentar recurso ao Presidente da Comissão de Licitação, no 
prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da 
ata, nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante, julgamento das 
propostas, anulação ou revogação deste Convite. 

46. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão 
impugná-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis.  
1. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão de 

Licitação poderá, no prazo de 2 (dois) dias úteis, reconsiderar a sua 
decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, à autoridade 
competente. 

2. Para efeito do disposto no § 5º do art. 109, da Lei n.º 8.666/93, ficam os 
autos deste Convite franqueados aos interessados. 

47. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa do licitante que 
pretender reconsideração total ou parcial das decisões da Comissão de 
Licitação deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-
se ao recurso próprio. 
3. A apresentação das razões de recurso e das contrarrazões, assim como 

documentos complementares, será efetuada obrigatoriamente 
mediante protocolo junto ao Protocolo Geral, sito na Fundação de 
Desenvolvimento Científico e Cultural, Campus histórico da UFLA, s/n° - 
Lavras/MG, no horário de 08h00min (oito horas) às 17h00min 
(dezessete horas), observados os prazos. 
 

SEÇÃO XV – DA ADJUDICAÇÃO 
48. Atendidas todas as condições desta Carta-Convite, o objeto será adjudicado 

GLOBALMENTE ao licitante vencedor.  
 

SEÇÃO XVI – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
49. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos da 

presente Carta-Convite por irregularidade na aplicação da Lei n.º 8.666/93 
e suas alterações, em até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento e abertura dos envelopes Documentação e Proposta. 

50. Decairá do direito de impugnar os termos deste Ato Convocatório perante a 
Administração da FUNDECC o licitante que não o fizer até o segundo dia útil 
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que anteceder à data marcada para recebimento e abertura dos envelopes 
Documentação e Proposta, apontando as falhas ou irregularidades que o 
viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

51. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de 
participar deste Convite até o trânsito em julgado da decisão a ela 
pertinente. 

52. A impugnação interposta deverá ser feita, exclusivamente, na FUNDECC, 
situada no Campus Histórico da UFLA, 37200-000 – Lavras/MG, das 08 às 
11horas e 14 às 17h. 

 
SEÇÃO XVII – DO CONVITE 

53. A Administração da FUNDECC, com relação a este Convite: 
1. se houver ilegalidade, deverá anulá-lo, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; ou 
2. poderá revogá-lo, a seu juízo, se for considerado inoportuno ou 

inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta; ou 

3. poderá transferir a data de abertura dos envelopes Documentação e 
Proposta, por sua conveniência exclusiva. 

54. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Convite: 
4. a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não 

gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único 
do art. 59 da Lei n.º 8.666/93;  

5. a nulidade do procedimento licitatório induz à da adjudicação, 
ressalvado, ainda, o dispositivo citado na subcondição anterior; 

6. no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.  

55. As decisões da Comissão de Licitação serão comunicadas mediante 
inserção de avisos no sítio www.fundecc.org.br, salvo aquelas que puderem 
ser comunicadas diretamente, mediante ofício, aos representantes legais 
dos licitantes, principalmente, quanto: 
1. Aos pedidos de esclarecimento; 
2. À habilitação ou inabilitação do licitante; 
3. Ao julgamento das propostas; 
4. Ao resultado de recurso porventura interposto;  
5. Ao resultado de julgamento deste Convite. 

 
SEÇÃO XVIII – DOS ANEXOS 

56. São partes integrantes deste Ato Convocatório: 
1. Anexo I – Projeto Básico; 
2. Anexo II – Especificações Técnicas; 
3. Anexo III – Orçamento Estimativo; 
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4. Anexo IV – Modelo de Proposta de Preços; 
5. Anexo V – Modelos de Declarações. 
6. Anexo VI – Minuta de Contato 

 
SEÇÃO XIX – DO FORO 

57. 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. 

 
Comissão de Licitação, em 02 de setembro de 2013. 
 
 
 
Presidente da CPL/FUNDECC 
 
 
Equipe de Apoio 
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO 
 

OBJETO 
Contratação de empresa especializada para construção da Portaria 01 do Parque 
Tecnológico, conforme projeto, com área de 234,85 m² (duzentos e trinta e quatro 
vírgula oitenta e cinco metros quadrados), em alvenaria e estrutura metálica, 
esquadrias em madeira e vidro e pintura interna.. 
 

RESPONSÁVEL PELO PROJETO 
Prof. José Roberto Soares Scolforo 
Projeto FAPEMIG TCT 16.024/10 

 
UNIDADE FISCALIZADORA 

Prefeitura do Campus – Universidade Federal de Lavras – Prof. Jackson Antonio 
Barbosa 

ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVAS: 

O Parque Científico e Tecnológico de Lavras é uma iniciativa conjunta envolvendo 

Universidade Federal de Lavras – UFLA, Prefeitura Municipal de Lavras – PML e 

Secretária de Estado de Ciência Tecnologia e Ensino Superior – SECTES/MG. 

O Parque Científico e Tecnológico de Lavras é um espaço destinado à instalação de 
empresas dedicadas a investigação, desenvolvimento e produção de inovações 
tecnológicas, centros públicos e privados de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
(PD&I), onde empresas prestadoras de serviços de base tecnológica se aglutinarão na 
geração de uma nova cultura empresarial regional.  

Deste modo, anseia-se por criar uma estrutura física e institucional propiciando o 
estabelecimento de empresas de base tecnológica; criar uma integração universidade-
empresa-setor público, fortalecer a estrutura de captação de recursos para projetos e 
empresas inovadoras, criar novas alternativas de negócios para Lavras e região que 
sejam intensivas de tecnologia e disseminar a cultura do empreendedorismo em nossa 
comunidade.  

OBJETIVO: 
Alimentar e administrar a energia elétrica que será utilizada para adequado 
funcionamento do Parque em função do aumento da demanda por energia elétrica 
quando da implantação 
 
PORTAIRA 01 – PARQUE TECNOLÓGICO UFLA 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MEMORIAL DESCRITIVO 
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1 - OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 
 
TODOS OS DANOS CAUSADOS A UFLA OU A TERCEIROS PELA CONTRATADA, DEVERÃO 
SER REPARADOS À CUSTA DA MESMA. 
 
A CONTRATANTE reserva-se no direito de não adquirir todos os materiais constantes 
da lista anexa, podendo adquirir apenas parte, dependendo da disponibilidade 
financeira. Portanto a PROPONENTE deverá cotar todos os materiais, item a item, de 
forma que a UFLA possa desmembrá-los caso haja necessidade. 
 
O ORÇAMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA foi elaborado considerando todos os possíveis 
itens necessários à completa implantação da edificação, porém estes quantitativos 
deverão ser conferidos pela PROPONENTE.  
 
Ainda com relação ao orçamento esclarecemos: 

 
1) Os preços unitários da planilha são referenciais, limites máximos e correspondem ao 

custo de cada serviço. 
 
2) Estão incluídos nos custos de cada serviço: material + mão-de-obra + encargos 

sociais. 
 
3) Os custos referentes às instalações de obras, mobilização e desmobilização de 

equipamentos e pessoal, administração local, taxas, equipamentos e ferramentas, 
equipamentos de proteção individual, despesas com pessoal, despesas de apoio, 
consumos e segurança do trabalho podem: 

 
• ser considerados como custo direto da obra, nesse caso deverão ser detalhados 

e quantificados em planilha e; 
 
• ser considerados como custo indireto da obra, nesse caso irão compor o cálculo 

da taxa de LDI – Lucro e Despesas Indiretas. 
 
4) A taxa de LDI poderá ser acrescida no valor do custo de cada serviço ou destacado 

no final da planilha. No primeiro caso, o valor deverá ser informado no cabeçalho da 
planilha. 

 
Será de responsabilidade da CONTRATANTE fornecer ponto de energia trifásico e água 
potável próximo ao canteiro de obra e responsabilidade da CONTRATADA zelar e 
manter estes pontos, como utilizar racionalmente estes produtos. 
 
Não será permitido permanecer na obra, mesmo em alojamentos, funcionários fora do 
horário de trabalho, com exceção de 01 vigia por noite e final de semana, caso haja 
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necessidade de trabalhos em turno, a equipe de FISCALIZAÇÃO deverá ser comunicada 
com antecedência para controle de pessoal da CONTRATADA. 
 
1.1 - Observações Gerais 
 
O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas 
mínimas a serem obedecidas na execução das obras e serviços, fixando os parâmetros 
mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, e constituirão 
parte integrante dos contratos de obras e serviços. 
 
Todos os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com os 
projetos executivos fornecidos, com os demais projetos complementares e outros 
projetos e ou detalhes a serem elaborados e ou modificados pela CONTRATADA, com 
as prescrições contidas no presente memorial e demais memoriais específicos de 
projetos fornecidos e ou a serem elaborados, com as técnicas da ABNT, outras normas 
abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e Legislações Federal, 
Estadual, Municipais vigentes e pertinentes. 
 
Antes do inicio dos serviços, qualquer alteração que seja devidamente comprovada a 
sua necessidade, esta deverá ser apresentada para aprovação da equipe de 
FISCALIZAÇÃO da UFLA, essas modificações aprovadas, executadas no decorrer até o 
final da obra deverão ser cadastradas e ou alteradas pela CONTRATADA, e fornecidos 
os originais "as built" à FISCALIZAÇÃO quando do recebimento provisório. 
 
Ficará a critério da Fiscalização impugnar qualquer trabalho que não satisfaça as 
condições contratuais. Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos 
impugnados pela Fiscalização, bem como remover os entulhos, ficando por sua conta 
exclusiva as despesas correspondentes 
 
A execução, bem como os novos projetos, os projetos de complementações, 
alterações, cadastramentos, etc. deverão ser registrados no CREA, através de ART 
específica para cada caso. 
 
Todas as obras e serviços a serem sub-empreitados, desde que com autorização prévia 
da Diretoria de Obras da Universidade Federal de Lavras, deverão ter ART (anotação de 
responsabilidade técnica) em separado da execução total do serviço, tendo como 
contratante a proponente ou CONTRATADA, e que deverá ser entregue uma cópia na 
Diretoria de Obras para fins de arquivo. 
 
Na ausência de descrição do tipo de serviço a ser executado, o material ou 
equipamento à ser utilizado, seguir orientação da equipe de FISCALIZAÇÃO da UFLA. 
 
1.2 - Objeto da Contratação 
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1.2.1 – Construção da Portaria 01 do Parque Tecnologico, conforme projeto, com área 
de 234,85 m², em alvenaria e estrutura metálica, esquadrias em madeira e vidro e 
pintura interna. 

 
Os serviços para a completa implantação das coberturas serão executados conforme 
projetos executivos apresentados nessa licitação, incluindo, sem se restringir a, 
passeios externos, aterramento, fornecimento dos materiais de acabamentos civis, 
acessórios de banheiros, elétricos, telefonia, cabeamento estruturado, 
hidrossanitários, conforme listas de materiais anexas nos projetos ou em planilhas 
resumos apresentadas em separado. 
 
SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
1.2.1.1 - Elaboração das possíveis alterações e atualizações de projetos executivos 
fornecidos, bem como outros projetos e detalhes não fornecidos que se fizerem 
necessários, além de itens não citados e ou fornecidos e necessários à completa 
execução das obras e serviços e finalmente a elaboração dos levantamentos "as built" 
de todos os projetos e ou detalhes após execução final de todas as obras e serviços. 
 
1.2.1.2 - Execução das obras e serviços e pagamentos das taxas necessárias. 
 
1.2.1.3 - Anotação e pagamento das ART's necessárias. 
 
1.2.1.4 - Execução de todas as estruturas de fundação, estrutura metálica, 
revestimentos e, instalações elétricas, conforme projeto executivo elaborado pela 
CONTRATANTE. 
 
1.2.1.5 - Execução da cobertura em estrutura metálica dentro das especificações 
rigorosas de inclinação para eficiência do sistema conforme projeto executivo 
elaborado pela CONTRATANTE. 
 
1.2.1.6 - Execução de toda a malha de aterramento (se necessário). 
 
1.2.1.7 - Execução de todos os contra-pisos e calçada na área imediata da cobertura. 
 
1.2.1.8 - Execução de todos os revestimentos especificados. 
 
1.2.1.09 - Execução de todas as instalações metálicas, sistemas de fixação, vedação, 
bem como suas ferragens e demais acessórios. 
 
1.2.1.10 - Fornecimento e colocação de todos os vidros especificados. 
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1.2.1.11 - Execução de todas as pinturas e demais tratamentos especificados neste 
memorial. 
 
1.2.1.12 - Execução dos re-aterros compactados para nivelamento da base. 
 
1.2.1.13 - Execução dos serviços diversos e outros serviços citados neste memorial e 
demais serviços não citados explicitamente, mas necessários à entrega do 
serviço/obras de seus complementos, interligações e entornos, acabados e em 
perfeitas condições de utilização e funcionamento nos termos deste memorial, e objeto 
acima definido. 
 
1.2.1.14 - Execução da limpeza geral das obras e serviços, de seus complementos, de 
seus acessos, interligações e entornos, e demais partes afetadas com a execução das 
obras e dos serviços e tratamento final das partes executadas. 
 
NÃO SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
1.2.1.15 – A execução da limpeza e raspagem do terreno e das terraplanagens será de 
responsabilidade da CONTRATANTE. 
 
 
2 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
2.1 - Responsabilidades 

 
Fica reservado a CONTRATANTE, neste ato representado pela Diretoria de Obras da 
UFLA ou suas sucessoras, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso 
singular e porventura omisso neste memorial, nos projetos fornecidos e a serem 
elaborados, nos demais documentos técnicos, e que não seja definido em outros 
documentos técnicos ou contratuais, como o próprio contrato ou os projetos ou 
outros elementos fornecidos. 
 

1. Os serviços contratados deverão ser executados rigorosamente 
de acordo com as especificações técnicas, projetos e no prazo 
determinado. 

 
2. Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas 

dimensões medidas em escala, prevalecerão sempre as 
primeiras. 

 
3. Em caso de divergência ou omissão entre essas especificações e 

os desenhos, será consultado o autor do projeto ou o 
responsável pela Fiscalização. 
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4. Em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos ou 

destas especificações, será consultado o autor do projeto ou o 
responsável pela Fiscalização. 

 
5. Nenhuma modificação poderá ser feita no projeto sem o 

consentimento por escrito pelo autor do projeto. 
 

6. A execução de todos os serviços contratados observará 
rigorosamente as normas da ABNT correspondentes. 

 
7. Ficará a critério da Fiscalização impugnar qualquer trabalho que 

não satisfaça as condições contratuais. 
Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados pela 
Fiscalização, bem como remover os entulhos, ficando por sua conta exclusiva as 
despesas correspondentes. 
 
Relatório Diário de Obra - A CONTRATADA manterá no canteiro de serviço um relatório 
diário de obra, com páginas numeradas em três vias, sendo duas destacáveis. Este 
relatório diário de obra servirá para registro de fatos que tenham implicação 
contratual e para comunicações, tais como: 
 

- comunicação dos serviços executados ou concluídos, para aprovação 
definitiva da fiscalização, após sua inspeção; 

- comunicação das irregularidades e providências a serem tomadas no decorrer 
da ação da fiscalização; 
- registro da aplicação de materiais, mão de obra e equipamentos na execução 

dos 
serviços, do andamento geral da obra e outras informações de interesse; 
 

Em cada medição deverá ser apresentado as vias do diário de obra daquele período. 
 

8. Os serviços, objeto deste contrato terão sua execução planejada, 
programada e controlada por Cronograma físico. A obra só 
poderá ser iniciada após a apresentação do diário de obra e do 
cronograma físico. 

 
9. A CONTRATADA deverá adequar o Cronograma proposto de 

acordo com o prazo de início do serviço, e apresentá-lo à 
CONTRATANTE para análise e aprovação. 

 
10. A Fiscalização poderá exigir da Contratada, a substituição de 

qualquer profissional do canteiro de obras desde que verificada 
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sua incompetência na execução das tarefas, bem como 
apresentar hábitos de conduta nocivos à boa administração do 
canteiro. A substituição de qualquer elemento será processada, 
no máximo, 48 horas após a comunicação, por escrito, da 
Fiscalização. 

 
11. Todos os materiais serão de primeira qualidade de acordo com o 

especificado nas normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) e deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. 

 
12. Os serviços, objeto deste contrato terão sua execução planejada, 

programada e controlada por Cronograma físico. 
 

13. A CONTRATADA deverá adequar o Cronograma proposto de 
acordo com o prazo de início do serviço, e apresentá-lo à 
CONTRATANTE para análise e aprovação. 

 
14. Deverão ser fornecidos aos empregados e a terceiros, 

equipamentos de proteção individual (EPI) de acordo com a NR-
18, aprovada pela portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do 
Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 (Suplemento). O uso 
dos EPIs é obrigatório, podendo a obra ser paralisada caso isso 
não ocorra. 

 
15. Na execução de serviços com altura superior a 2,00m, é 

obrigatório o uso de cintos de segurança com dois talabartes e 
no caso do uso de andaimes estes deverão ter proteção mínima 
na altura de 1,15m. 

 
16. Ficarão a cargo da CONTRATADA, todas as despesas referentes à 

administração, transporte, alimentação e outras que se fizerem 
necessárias para a completa execução da obra. 

 
2.1.6 - Todos os funcionários deverão estar uniformizados e registrados de acordo com 
as exigências legais. 
 
Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-los 
após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento técnico, ou 
normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos 
contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores 
técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de 
funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT 
vigentes, e demais pertinentes. 



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 
 
 
 

 
Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela 
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das 
cláusulas e condições, do contrato, do edital, dos projetos, das especificações técnicas, 
dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e 
métodos da ABNT, e outras normas pertinentes ou outros documentos anexos ao 
processo licitatório. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirá a 
responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne às obras 
e serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o 
contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no 
Município, Estado e na União. 
 
Deverão ser fornecidas aos sub-empreiteiros as cópias das partes dos memoriais e 
projetos referentes às suas obras e serviços específicos e suas implicações. 
 
Caso haja discrepâncias, as condições especiais do contrato, especificações técnicas 
gerais e memoriais predominam sobre os projetos, bem como os projetos específicos 
de cada área predominam sobre os gerais das outras áreas, os detalhes específicos 
predominam sobre os gerais e as cotas deverão predominar sobre as escalas, devendo 
o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedência à 
FISCALIZAÇÃO, para as providências e compatibilizações necessárias. 
 
OBSERVAÇÕES:  
 

1. NO CASO DE DISCREPÂNCIAS OU FALTA DE ESPECIFICAÇÕES DE MARCAS E 
MODELOS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, ACABAMENTOS, ETC, 
DEVERÁ SEMPRE SER OBSERVADO QUE ESTES ITENS DEVERÃO SER DE 
QUALIDADE EXTRA DEFINIDO NO ITEM MATERIAIS/EQUIPAMENTOS, E QUE 
AS ESCOLHAS DEVERÃO SEMPRE SER APROVADAS ANTECIPADAMENTE PELA 
FISCALIZAÇÃO E PELOS PROJETISTAS. 

 
2. MARCAS E OU MODELOS NÃO CONTEMPLADOS NESTE MEMORIAL, PODERÃO 

ESTAR DEFINIDAS NOS PROJETOS DE ARQUITETURA OU ESPECÍFICOS, SEMPRE 
PREVALECENDO A APROVAÇÃO ANTECIPADA DA FISCALIZAÇÃO PARA SUA 
UTILIZAÇÃO. 

 
As cotas e dimensões sempre deverão se conferidas "In loco", antes da execução de 
qualquer serviço. 
 
As especificações, os desenhos dos projetos e os memoriais descritivos destinam-se a 
descrição e a execução das obras e serviços completamente acabados nos termos 
deste memorial e objeto da contratação, e com todos os elementos em perfeito 
funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos 
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devem ser considerados complementares entre si, e o que constar de um dos 
documentos é tão obrigatório como se constasse em todos os demais. 
 
A CONTRATADA aceita e concorda que as obras e os serviços objeto dos documentos 
contratuais, deverão ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item 
necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado. 
 
O profissional residente deverá efetuar todas as correções, interpretações e 
compatibilizações que forem julgadas necessárias, para o término das obras e dos 
serviços de maneira satisfatória, sempre em conjunto com a FISCALIZAÇÃO e os 
autores dos projetos. 
 
A CONTRATADA deverá obrigatoriamente visitar o local das obras e serviços e 
inspecionar as condições gerais do terreno, níveis e dimensões deverão ser 
compatibilizados, verificar as condições gerais dos acessos, construções e obras ou 
serviços vizinhos, as diversas instalações, caixas existentes, as obras e os serviços a 
executar, as alimentações e despejos das instalações, passagens, derivações, 
interligações, bem como verificar as cotas e demais dimensões do projeto, 
comparando-as com as medidas "In Loco", pois deverá constar da proposta todos os 
itens que não constam dos dados ou da planilha estimativa fornecida, não cabendo 
após assinatura do contrato nenhum termo aditivo visando acrescentar tais itens. 
 
Qualquer tipo de complementação da estrutura e ou alteração, enchimento, 
regularização ou revestimento excessivo deverá ser previamente apresentado à 
FISCALIZAÇÃO e ao engenheiro calculista, para que seja verificado o acréscimo de peso 
à estrutura, os alinhamentos, níveis, prumos, etc. 
 
Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do inicio das obras e serviços. 
 
2.2 - Acompanhamento 
 
As obras e serviços serão fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela UFLA - 
Universidade Federal de Lavras, através da Diretoria de Obras ou sucessoras, o qual 
será doravante, aqui designado FISCALIZAÇÃO. 
 
A obra será conduzida por pessoal pertencente à CONTRATADA, competente e capaz 
de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em 
número compatível com o ritmo da obra, para que o cronograma físico e financeiro 
proposto seja cumprido à risca. 
 
A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA, deverá 
estar sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados, registrados e em dia 
com as anuidades do CREA, com visto no Estado de Minas Gerais, quando for o caso, e 
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que no caso da CONTRATADA deverá ser o ou os responsáveis técnicos, cujos 
currículos serão apresentados no ato da licitação. O responsável técnico (RT) da obra 
será obrigatoriamente o profissional que acompanhara a obra. E, no caso da 
FISCALIZAÇÃO serão indicados pela Diretoria de Obras da UFLA - Universidade Federal 
de Lavras, e oficializado através de Portaria do Reitor. 
 
Caso haja necessidade de substituição de algum profissional residente ou RT da 
CONTRATADA, deverá ser comunicado previamente a FISCALIZAÇÃO, cujo curriculum 
também deverá ser apresentado para fins de aprovação, e que também deverá ter 
visto no CREA-MG. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a substituição de 
qualquer profissional do canteiro de obras desde que verificada sua incompetência na 
execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta nocivos à boa 
administração do canteiro. 
 
O R.T., não poderá ausentar-se da obra por mais de 48 horas, bem como nenhum 
serviço técnico em que sua responsabilidade técnica for exigível, do tipo concretagem 
de estruturas, execução das fundações, etc., poderá ser executado sem sua supervisão. 
 
A CONTRATADA não poderá executar, qualquer serviço que não seja autorizado pela 
FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergência 
e necessários ao andamento ou segurança da obra. 
 
As autorizações para execução dos serviços serão efetivadas através de anotações no 
"Diário de Obra".  
 
A empresa deverá programar a execução dos serviços de tal modo que evite qualquer 
interferência com os serviços executados por terceiros, e também qualquer 
interferência com o pleno funcionamento da Universidade, que deverá funcionar 
normalmente durante todo o período da obra. Em um caso de eventual que possa vir a 
ocorrer, será a Fiscalização quem decidirá qual a prioridade do trabalho. 
 
2.3 - Normas Técnicas Aplicáveis e Controle 
 
Além dos procedimentos técnicos indicados nos capítulos a seguir, terão validade 
contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT e demais 
normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e serviços 
objetos do contrato de construção das obras. 
 
A programação dos testes e ensaios deverá abranger no que couber, entre outros, os 
seguintes itens, e a critério da FISCALIZAÇÃO: 
 

• Ensaios e testes para materiais destinados a aterros e reaterros. 
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• Ensaios e testes de materiais destinados à execução de concretos e 
argamassas. 

• Teste de impermeabilidade nos locais a serem impermeabilizados e ou 
calafetados. 

• Outros ensaios citados nos itens a seguir, ou em normas da ABNT e outras 
pertinentes. 

• Demais ensaios necessários e solicitados pela FISCALIZAÇÃO. 
 
No caso de obras ou serviços executados com materiais e ou equipamentos fornecidos 
pela CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execução, estes serão refeitos às 
custas da mesma e com material e ou equipamento às suas expensas. 
 
 
3 - MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS 
 
3.1 - Observações Gerais 
 
Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverão ser de 
Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou 
qualidade extra, o nível de qualidade mais elevado da linha do material e ou 
equipamento a ser utilizado, satisfazer as especificações da ABNT, do INMETRO, e das 
demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos 
especificados no projeto, nos memoriais de cada projeto, neste memorial ou nas 
especificações gerais, e devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 
 
Caso o material e ou equipamento especificado nos projetos e ou memoriais, tenham 
saído de linha, ou encontrarem-se obsoletos, estes deverão ser substituídos pelo 
modelo novo, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às 
condições estabelecidas nos projetos, especificações e contrato. 
A aprovação será feita por escrito, mediante amostras apresentadas à FISCALIZAÇÃO 
antes da aquisição do material e ou equipamento. 
 
O material e ou equipamento, etc que, por qualquer motivo, for adquirido sem 
aprovação da FISCALIZAÇÃO deverá, dentro de 72 horas, ser retirado e substituído pela 
CONTRATADA, sem ônus adicional para a CONTRATANTE. O mesmo procedimento será 
adotado no caso do material e ou equipamento entregue não corresponder à amostra 
previamente apresentada. Ambos os casos serão definidos pela FISCALIZAÇÃO. 
 
Os materiais e ou equipamentos deverão ser armazenados em locais apropriados, 
cobertos ou não, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a 
responsabilidade da CONTRATADA. 
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É vedada a utilização de materiais e ou equipamentos improvisados e ou usados, em 
substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como não 
será tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro processo, de modo a utilizá-las em 
substituição às peças recomendadas e de dimensões adequadas. 
 
Não será permitido o emprego de materiais e ou equipamentos usados e ou 
danificados. 
 
Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material e ou 
equipamento especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, 
por escrito, por intermédio da FISCALIZAÇÃO, a proposta de substituição, instruindo-a 
com as razões determinadas do pedido de orçamento comparativo, de acordo com o 
que reza o contrato entre as partes sobre a equivalência. 
 
O estudo e aprovação pela Universidade, dos pedidos de substituição, só serão 
efetuados quando cumpridas as seguintes exigências: 
 

• Declaração de que a substituição se fará sem ônus para a CONTRATANTE, no 
caso de materiais e ou equipamentos equivalentes. 

 
• A substituição do material e ou equipamento especificado, de acordo com as 

normas da ABNT, só poderá ser feita quando autorizada pela FISCALIZAÇÃO e 
nos casos previstos no contrato. 

 
• Indicação de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a 

definir o tipo e o padrão de qualidade requerida. 
 

• Apresentação de provas, pelo interessado, da equivalência técnica do produto 
proposto ao especificado, compreendendo como peça fundamental o laudo do 
exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório tecnológico 
idôneo, à critério da FISCALIZAÇÃO. 

 
• Outros casos não previstos serão resolvidos pela FISCALIZAÇÃO, após satisfeitas 

as exigências dos motivos ponderáveis ou aprovada a possibilidade de atendê-
las. 

 
A FISCALIZAÇÃO deverá ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais, 
equipamentos, ferramentas, etc, para acompanhar os trabalhos e conferir marcas, 
modelos, especificações, prazos de validade, etc. 
 
Material, equipamento ou serviço equivalente tecnicamente é aquele que apresenta 
as mesmas características técnicas exigidas, ou seja, de igual valor, desempenham 
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idêntica função e se presta às mesmas condições do material, equipamento ou serviço 
especificado. 
A segurança do trabalho será fiscalizada pelo Ministério do Trabalho. 
 
4- LOCAÇÃO 
 

1. A locação da obra será executada pela CONTRATADA, baseada em 
projetos, referências de nível e alinhamentos fornecidos pela 
Universidade. 

 
4.2 Após a marcação, a Fiscalização deverá atestar e aprovar a locação antes de dar 

prosseguimentos à obra, sem que tal aprovação prejudique de qualquer modo 
o disposto no item seguinte 

 
4.3 A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará para a CONTRATADA 

na obrigação de proceder por sua conta e nos prazos estipulados, as 
modificações, demolições e reposição que se tornarem necessárias, a juízo da 
CONTRATANTE. 

 
5- FUNDAÇÕES 
 

1. Nos locais das colunas metálicas serão executados blocos de concreto 
armado de 100X100X100cm, com cinco brocas de 2,5 m; 

 
2. O piso externo será de concreto usinado FCK = 25MPA, armado com 

duas telas Q138, amarrado às sapatas, formando uma única peça; 
 

3. Se durante as escavações for encontrado solo de natureza duvidosa e 
que exija cuidados especiais, a Fiscalização deverá ser alertada, afim de 
que modificações sejam realizadas. 

 
4. As fundações deverão seguir além das recomendações descritas por 

estas especificações, as disposições da norma NBR 6122 – Projetos e 
Execução de Fundações – Procedimentos. 

 
6- ESTRUTURA METÁLICA 
6.1. A estrutura metálica, será confeccionada com perfil U enrijecido 
(200x75x25x3,04mm) e estrutura de metalon para apoio das telhas. 
 
7- REVESTIMENTOS 
7.1 Deverão ser observadas as normas ABNT pertinentes ao assunto. 
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8- ILUMINAÇÃO 
8.1 Deverão ser observadas as normas ABNT pertinentes ao assunto. 
 
9- VIDROS 
9.1 Deverão ser observadas as normas ABNT pertinentes ao assunto. 
 
10- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
 
10.1 As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as normas 

técnicas. 
 
11- LIMPEZA 
11.1 A obra e seu entorno deverão ficar sempre limpos. 

11.2 Após o término do serviço, proceder a limpeza do local, retirando todos os 

detritos e entulhos produzidos e destinando-os para locais previamente 

definidos pela Prefeitura Municipal de Lavras. 

11.3 A responsabilidade pela destinação dos detritos e entulhos é da CONTRATADA. 

 

12- NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS 
 
As normas abaixo e ou suas sucessoras, bem como as demais não citadas neste e nos 
demais itens a seguir e que se referem ao objeto da obra deverão ser os parâmetros 
mínimos a serem obedecidos para sua perfeita execução. 
 
Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o 
padrão de qualidade previsto para a obra em questão e de acordo com as normas 
vigentes nacionais ou internacionais, e as melhores técnicas preconizadas para o 
assunto. 
 
12.1 - Concretos/argamassas 

 
NBR-5732 Cimento Portland Comum - Especificação 
NBR-5733  Cimento Portland de alta resistência inicial - Especificação 
NBR-5735 Cimento Portland de Alto Forno 
NBR-5740 Análise Química de Cimento Portland - Disposições Gerais - Método de 

Ensaio 
NBR-5741 Cimentos - Extração e Preparação de amostras - Método de Ensaio 
NBR-6118 Item 08 - Obras de Concreto 
NBR-6118 Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado 
NBR-7215 Cimento Portland - Determinação da Resistência à compressão -

Método de Ensaio 
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NBR-7226 Cimentos, terminologia. 
NBR-11579 Cimento Portland - Determinação da finura por meio da peneira 75 Mm 

(n° 200) 
NBR-11580 Cimento Portland - Determinação da água da Pasta de Consistência 

Normal. 
 
12.2 - Esquadrias 
 
NB-346/73 Esquadrias modulares. 
NB-423/74 Detalhes modulares de esquadrias. 
ABNT-6060 Perfis. 
ABNT-6063 Perfis. 
ABNT-1050 Laminados. 
ABNT-1100 Laminados. 
ABNT-5005 Laminados. 
ABNT-5052 Laminados. 
ABNT-5357 Laminados. 
NBR-5426 Plano de amostragem e procedimento na inspeção por 

atributos/Procedimento. 
NBR-7202 Desempenho de Janelas de Alumínio em Edificações de Uso Residencial 

e Comercial 
NBR-10820 Caixilho para Edificação - Janela 
NBR-10821 Caixilho para Edificação - Janela 
NBR-10822 Caixilho para Edificação - Janela dos Tipos de Abrir e Pivotante -

Verificação da Resistência às Operações de Manuseio 
NBR-10823 Caixilho para Edificação - Janela do Tipo Projetante - Verificação da 

Resistência às Operações de Manuseio 
NBR-10824 Caixilho para Edificação - Janela do Tipo Tombar - Verificação da 

Resistência às Operações de Manuseio 
NBR-10825 Caixilho para Edificação - Janela do Tipo Basculante - Verificação da 

Resistência às Operações de Manuseio 
NBR-10826 Caixilho para Edificação - Janela do Tipo Reversível - Verificação da 

Resistência às Operações de Manuseio 
NBR-10827 Caixilho para Edificação - Janela do Tipo de Correr - Verificação da 

Resistência às Operações de Manuseio 
NBR-10828 Caixilho para Edificação - Janela do Tipo Guilhotina - Verificação da 

Resistência às Operações de Manuseio 
NBR-10831 Projeto e Utilização de Caixilhos para Edificações de Uso Residencial e 

Comercial - Janelas 
 
12.3 - Ferragens 
 
NBR- Cilindro para Fechaduras com Travamento por Pinos 
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NBR-5632 Fechadura de Embutir com Cilindro - Padrão superior. 
NBR-5634 Fechadura de Embutir tipo Interna - Padrão superior. 
NBR-5638 Fechadura de Embutir Tipo Banheiro - Padrão Superior 
NBR-7177 Trincos e Fechos 
NBR-7779 Alavanca para Basculantes - Padrão Superior 
NBR-7787 Trinco e Fecho - Ensaio de Laboratório 
NBR-7788 Trinco e Fecho - Ensaio de Campo 
NBR-7794 Fecho de Embutir - Padrão Superior 
NBR-7797 Fecho de Segurança - Padrão Luxo 
NBR-8208 Fechadura de Embutir - Ensaio de Campo 
NBR-8489 Fechadura de Embutir - Ensaio de Laboratório 
NBR-13053 Fechaduras de Embutir Externa para Portas de Correr - Requisitos 
 
12.4 - Fundações 
 
NBR-6118 Projeto e Execução de obras de concreto armado 
NBR-6122 Projeto e execução de fundações. 
NBR-6484 Execução de sondagens de simples reconhecimento 
NBR-6489 Prova de Carga Direta sobre Terreno de Fundação 
NBR-6497 Levantamento Geotécnico 
NBR-6502 Solos e rochas - Terminologia 
NBR-7250 Identificação e descrição de amostras de solos obtidos em sondagens de 

simples reconhecimento. 
NBR-7678 Segurança na execução de obras e serviços de construção 
NBR-8036 Programação de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos para 

Fundações de Edifícios. 
NBR-9061 Segurança e Escavação à Céu Aberto 
NBR-12131 Estacas - Prova de Carga Estática - Método de Ensaio 
 
12.5 - Instalações elétricas e sistemas diversos 
 
ASA American Standard Association. 
CEMIG Normas vigentes  
IEC International Electrical Comission. 
MB-211 Condutores elétricos isolados com composto termoplástico polivinílico. 
MB-240 Fita isolante adesiva de cloreto de polivinílico. 
NBR-5037 Fitas adesivas sensíveis a pressão para fins de isolação elétrica. 
NBR-5111 Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos. 
NBR-5159 Ensaios de fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos. 
NBR-5281 Condutores elétricos isolados e composto termoplástico polivinílico 

(PVC) até 600V e 69°C. 
NBR-5283 Disjuntores em caixas moldadas. 
NBR-5288 Determinação das características isoladas composto termoplástico. 
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NBR-5290 Disjuntores em caixas moldadas. 
NBR-5349 Cabos nu de cobre. 

 
NBR-5354 Requisitos gerais para material de instalações elétricas prediais. 
NBR-5361 Disjuntores secos de baixa tensão. 
NBR-5370 Conectores empregados em ligações de condutores elétricos de cobre. 
NBR-5386 Disjuntores secos de baixa tensão. 
NBR-5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão 
NBR-5444 Símbolos Gráficos para Instalações Elétricas Prediais 
NBR-5471 Condutores Elétricos - terminologia 
NBR-5473 Instalação Elétrica Predial 
NBR-5598 Eletrodutos rígidos de aço carbono. 
NBR-6120 Eletrodutos de PVC rígido. 
NBR-6147 Plugues e Tomadas para Uso Doméstico. 
NBR-6148 Condutores Elétricos com Isolação Sólida Extrudada de Cloreto de 

Polivinila (PVC) para Tensões até 750 Volts sem Cobertura. 
NBR-6150 Eletrodutos de PVC Rígido. 
NBR-6244 Fios e Cabos Elétricos - Ensaio de Resistência à Chama 
NBR-6256 a 
6263 

Plugues e Tomadas de Uso Doméstico - Ensaios 

NBR-6689 Requisitos Gerais para Condutos de Instalações Elétricas Prediais. 
NBR-6791 Porta Fusíveis - Rolha e Cartucho 
NBR-6808 Quadros Gerais de Baixa Tensão. 
NBR-6980 Cabos e Cordões Flexíveis com Isolação Extrudada de Cloreto de 

Polivinila (PVC) para Tensões até 750V 
NBR-7863 Aparelhos de Conexão (Junção e ou Derivação) para Instalações 

Elétricas, Domésticas e Similares 
NBR-7864 Aparelhos de Conexão para Instalações Elétricas, Domésticas e Similares 

- Proteção Contra Choques Elétricos 
NBR-9311 Cabos Elétricos Isolados - Designação 
NBR-10637 Bloco Autônomo de Iluminação de Segurança para Balizamento e 

Aclaramento 
NEC National Eletric Code. 
NEMA National Eletrical Manufactures Association. 
NFPA National Fire Protection Association. 
TB-47 Vocábulo de termos de telecomunicações. 
VDE Verbandes Desutcher Elektrote. 
CEMIG ND 5.1 – Fornecimento em tensão Primária 
 
12.6 - Pintura 
 
EB-095/96 Esmalte a base de resina sintética. 
EB-175/64 Removedor de tintas e vernizes. 
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EB-226 
 

 

MB-061/45 Pigmentos para tintas. 
MB-062/51 Secantes em pó. 
MB-063/51 Solventes para tintas. 
MB-229/56 Esmalte à base de resina sintética para exteriores. 
NB-769/73 Teor de substâncias voláteis e não voláteis em tintas e vernizes. 
PMB-396  
NBR-11702 Tintas para Edificações não Industriais - Classificação 
NBR-12554 Tintas para Especificações Não Industriais 
 
12.7 - Segurança 
 
NBR-6494 Segurança nos Andaimes 
NBR-7678 Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção 
NBR-8681 Ações e Segurança nas Estruturas 
 
 
12.8 - Vidros 
 
NBR-7199 Projeto, Execução e Aplicações - Vidros na Construção 
NBR-7210 Vidro na Construção Civil 
NBR-11706 Vidros na Construção Civil. 
NBR-12067 Vidro Plano - Determinação da Resistência à Tração na Flexão 
 
 
13- PRAZOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA  
13.1 prazo deverá ser de 45 (quarenta e cinco) dias corridos a partir da ordem de 

serviço.  

 
15-DO VALOR ESTIMADO 
15.1 O valor máximo disponível a execução dos serviços de que trata este Convite é de 
R$118.561,12 (cento e dezoito mil, quinhentos e sessenta e um reais e doze 
centavos). 
 
16-ENCARGOS DAS PARTES 
1. As partes devem cumprir fielmente as condições avençadas neste Convite, 
respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
2. Caberá à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações, além daquelas 
previstas nas especificações técnicas: 

2.1. participar, dentro do período compreendido entre o recebimento da 
Ordem de Serviço e o início do fornecimento da solução, de reunião de 
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alinhamento de expectativas contratuais com uma equipe responsável 
pelo projeto. 

2.2. providenciar e manter qualificação técnica adequada dos profissionais 
envolvidos no fornecimento dos serviços contratados; 

2.3. responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de 
propriedade da FUNDECC ou de terceiros, quando tenham sido causados 
por seus profissionais durante a execução dos serviços; 

2.4. enviar relação de funcionários com nome e carteira de identidade à 
FISCALIZAÇÃO em até 10 (dez) dias após a emissão da ordem de serviço;  

2.5. planejar, desenvolver, implantar e executar os serviços objeto deste 
Convite, de acordo com os requisitos estabelecidos nas especificações 
técnicas; 

2.6. assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes 
das obrigações assumidas em decorrência deste Convite; 

2.7. reportar imediatamente à FISCALIZAÇÃO qualquer anormalidade, erro ou 
irregularidades que possam comprometer a execução dos serviços e o 
bom andamento das atividades do serviço; 

2.8. responder, por escrito, no prazo máximo de 48 horas, a quaisquer 
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes aos serviços objeto deste 
Convite, que eventualmente venham a ser solicitados pela FUNDECC; 

2.9. corrigir, alterar e/ou refazer os serviços não aprovados pela FISCALIZAÇÃO 
conforme prazo definido por esta; 

2.10. apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) em até 10 (dez) 
dias após a emissão da ordem de serviço; 

2.11. manter, durante a execução do objeto, as mesmas características e 
condições de habilitação e qualificação técnica apresentadas durante o 
processo licitatório, devendo, justificada e previamente, solicitar 
autorização da FUNDECC, para qualquer alteração que possa afetar o 
cumprimento do objeto deste Convite. 

3. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 
3.1. a utilização do nome da FUNDECC para fins comerciais ou em campanhas e 

material de publicidade, salvo com prévia e expressa autorização da 
FUNDECC. 

3.2. a alegação de desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento 
de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se 
por qualquer ônus decorrente desses fatos; 

3.3. a subcontratação para a execução do objeto deste Convite; 
3.4. a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 

CONTRATANTE, durante a execução do objeto deste Convite. 
4. Caberá a FUNDECC: 

4.1. esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes dos serviços a serem 
executados e possíveis ocorrências que não tenham sido suficientemente 
esclarecidas ou previstas; 
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4.2. permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências, 
sempre que necessário à execução dos serviços, nos horários 
previamente acordados; 

4.3. notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de quaisquer 
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 
correção;  

4.4. acompanhar e fiscalizar a execução do objeto por representante(s) 
especialmente designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/1993; 

4.5. efetuar os pagamentos devidos pelo fornecimento do objeto, desde que 
cumpridas todas as formalidades e exigências estabelecidas no Ato 
Convocatório; 

4.6. prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes às normas 
internas da FUNDECC quanto ao uso das instalações, caso venham a ser 
solicitados pela CONTRATADA; 

4.7. fornecer as plantas, desenhos e projetos necessários à perfeita 
compreensão dos serviços e especificações técnicas a eles relacionadas;  

4.8. comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no 
cumprimento do objeto deste Convite. 

 
17-RECEBIMENTO 
1. Depois de concluído, o objeto será recebido provisoriamente, pelo responsável por 
seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 
partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA.  

1.1. A fiscalização poderá recusar o recebimento provisório do objeto caso haja 
inconformidades significativas frente às especificações.  

1.2. No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, 
estas serão relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado 
e deverão estar corrigidas até o recebimento definitivo. 

2. O recebimento definitivo será feito por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após 
o decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de 90 (noventa) dias, contados 
a partir do recebimento provisório, comprovada a adequação do objeto aos termos 
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/1993. 
 
18-LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 
1. A CONTRATANTE realizará o pagamento de acordo com as etapas descritas no 
Cronograma, até 10 (dez) dias contado da apresentação do documento fiscal 
correspondente. 
2. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta 
corrente da CONTRATADA. 
3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA caso exista pendência quanto às 
Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a regularidade relativa à Seguridade 
Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
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3.1. O descumprimento, pela CONTRATADA, do estabelecido no item 3, não lhe 
gera direito a alteração de preços ou compensação financeira. 

 
19-SANÇÕES 
1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/1993, a CONTRATADA ficará 
sujeita, no caso de atraso injustificado, inexecução parcial ou inexecução total da 
obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e 
ampla defesa, às seguintes penalidades: 

1. advertência; 
2. multa; 
3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com o FUNDECC; 
4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 
2. A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das 
obrigações e responsabilidades assumidas e nas situações que ameacem a qualidade 
do serviço, ou a integridade patrimonial ou humana. 
3. A advertência poderá ainda ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam 
acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do CONTRATANTE, a critério do 
gestor do contrato, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 
Poderão ser aplicadas as seguintes multas: 

- 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado em caso de 
atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após 
o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com 
atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, 
nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem 
prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
- 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 
- 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total 
da obrigação assumida; 

5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar 
com o FUNDECC, se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execução 
deste ajuste, nos casos previstos pela Lei nº 8.666/1993. 
6. Declaração de inidoneidade quando constatada má-fé, ação maliciosa e 
premeditada em prejuízo do CONTRATANTE, atuação com interesses escusos, 
reincidência em faltas que acarretem prejuízo a FUNDECC ou aplicações anteriores de 
sucessivas outras sanções, implicando proibição da CONTRATADA de transacionar com 
a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, podendo ser aplicada, dentre outros casos, quando: 

a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 



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 
 
 
 

b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou 

contratar com a FUNDECC, em virtude de atos ilícitos praticados; 
d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, 

quaisquer informações de que seus empregados tenham tido 
conhecimento em razão da execução do objeto contratado, sem 
consentimento prévio do CONTRATANTE;  

e) ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei n.º 8.666/93, 
praticado durante o procedimento licitatório, que venha ao 
conhecimento do CONTRATANTE após o recebimento da Ordem de 
Serviço; 

f) apresentação, ao CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou 
falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da 
licitação ou para comprovar, durante a execução do objeto, a 
manutenção das condições apresentadas na habilitação. 

7. As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de 
advertência, suspensão temporária do direito de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a FUNDECC e declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública, descontando-a do pagamento a ser 
efetuado. 
8. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à 
CONTRATADA. 

 
20-DISPOSIÇÕES GERAIS 
Para efeito das presentes especificações, o termo CONTRATADA define a proponente 
vencedora do certame licitatório, a quem será adjudicado o serviço; o termo 
FISCALIZAÇÃO define a equipe que representa o FUNDECC perante a CONTRATADA e a 
quem esta última deverá se reportar, e o termo CONTRATANTE define a Fundação. 
Antes de apresentar a proposta, o licitante deverá analisar todos os documentos do 
edital, sendo obrigatória a vistoria dos locais dos serviços, verificando suas condições, 
normas e legislações, executando todos os levantamentos necessários ao 
desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, que não 
poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços. 
A visita para realização de vistoria ao local onde serão realizados os serviços deverá ser 
previamente agendada pelo telefone (35) 3829-1848, das 08 às 11 h e 14 às 17h, até o 
segundo dia útil anterior ao da apresentação das propostas. 
 
A visita tem como objetivo a análise do local em que serão realizados os serviços, para 
conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos preços ofertados 
pelos licitantes. 
 
Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos e informações ora 
fornecidas não poderão constituir pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar 
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“serviços extras” e/ou alterar a composição de preços. Considerar-se-á a CONTRATADA 
como altamente especializada nos serviços em questão e que, por conseguinte, deverá 
ter computado, no valor global da sua proposta, informações, complementações e 
consultorias técnicas por acaso omitidas nos projetos e informações implícitas e 
necessárias ao perfeito e completo detalhamento dos projetos em questão. 
 
A CONTRATADA deverá possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, a mão 
de obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, o transporte e tudo mais que for 
necessário para a execução do serviço, sejam eles estudos preliminares, projetos 
básico ou executivo. Os custos relativos a esses itens deverão estar embutidos nos 
preços pactuados.  
 
Também serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos, taxas, 
emolumentos e encargos necessários à elaboração dos projetos. Nenhum pagamento 
adicional será efetuado em remuneração aos serviços descritos neste documento. 
 
Cumpre à CONTRATADA providenciar o pessoal habilitado necessário para a execução 
dos trabalhos até o cumprimento integral do objeto contratado. 
 
O recebimento do(s) serviços está(ao) condicionado(s) à apresentação da respectiva 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. Os representantes da FISCALIZAÇÃO 
darão suas instruções diretamente ao responsável da CONTRATADA ou seu preposto. 
 
A equipe técnica da CONTRATADA responsável pelos serviços deverá contar com 
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas 
atividades necessárias à elaboração dos projetos. 
 
A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de membro da 
equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao 
desenvolvimento dos trabalhos. 
 
Lavras, 28 de agosto de 2013 

 
 
Jackson Antonio Barbosa 

Prefeito Universitário 
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ANEXO II 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

Construção da Portaria 01 do Parque Tecnológico, conforme projeto, com área de 
234,85 m²(duzentos e trinta e quatro vírgula oitenta e cinco metros quadrados), em 
alvenaria e estrutura metálica, esquadrias em madeira e vidro e pintura interna. 
Os serviços para a completa implantação das coberturas serão executados conforme 
projetos executivos apresentados nessa licitação, incluindo, sem se restringir a, 
passeios externos, aterramento, fornecimento dos materiais de acabamentos civis, 
acessórios de banheiros, elétricos, telefonia, cabeamento estruturado, 
hidrossanitários, conforme listas de materiais anexas nos projetos ou em planilhas 
resumos apresentadas em separado. 
 
DOS SERVIÇOS: 
 
1 - Elaboração das possíveis alterações e atualizações de projetos executivos 
fornecidos, bem como outros projetos e detalhes não fornecidos que se fizerem 
necessários, além de itens não citados e ou fornecidos e necessários à completa 
execução das obras e serviços e finalmente a elaboração dos levantamentos "as built" 
de todos os projetos e ou detalhes após execução final de todas as obras e serviços. 
 
2 - Execução das obras e serviços e pagamentos das taxas necessárias. 
 
3 - Anotação e pagamento das ART's necessárias. 
 
4 - Execução de todas as estruturas de fundação, estrutura metálica, revestimentos e, 
instalações elétricas, conforme projeto executivo elaborado pela CONTRATANTE. 
 

5 - Execução da cobertura em estrutura metálica dentro das especificações rigorosas 
de inclinação para eficiência do sistema conforme projeto executivo elaborado pela 
CONTRATANTE. 
 

6 - Execução de toda a malha de aterramento (se necessário). 
 

7 - Execução de todos os contra-pisos e calçada na área imediata da cobertura. 
 

8 - Execução de todos os revestimentos especificados. 
 

9 - Execução de todas as instalações metálicas, sistemas de fixação, vedação, bem 
como suas ferragens e demais acessórios. 
 

10 - Fornecimento e colocação de todos os vidros especificados. 
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11 - Execução de todas as pinturas e demais tratamentos especificados neste 
memorial. 
 

12 - Execução dos re-aterros compactados para nivelamento da base. 
 
13 - Execução dos serviços diversos e outros serviços citados neste memorial e demais 
serviços não citados explicitamente, mas necessários à entrega do serviço/obras de 
seus complementos, interligações e entornos, acabados e em perfeitas condições de 
utilização e funcionamento nos termos deste memorial, e objeto acima definido. 
 

14 - Execução da limpeza geral das obras e serviços, de seus complementos, de seus 
acessos, interligações e entornos, e demais partes afetadas com a execução das obras 
e dos serviços e tratamento final das partes executadas. 
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ANEXO III 

 
A) ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

 

CONVÊNIO:  FAPEMIG TCT 16.024/10         

OBJETO: 
PORTARIA (ARQUITETURA) - 
LAVRASTEC   

      

LOCAL: LAVRAS / MG         
PROPONENTE:           

INDICADORES: SINAPI JUNHO/2013 - SETOP 
FEVEREIRO/2013    

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. 

 PREÇO 
UNIT.  

 PREÇO 
FINAL   

ALV-001 ALVENARIAS E DIVISÕES       1.709,43  

ALV-TIJ-025 ALVENARIA EM TIJOLO  CERÂMICO E 
= 10 CM 

M2 
3,04 22,41 68,13  

ALV-TIJ-030 ALVENARIA EM TIJOLO  CERÂMICO E 
= 20 CM 

M2 
62,10 26,43 1.641,30  

BAN-001 BANCADA       4.829,19  

BAN-GRA-030 BANCADA EM GRANITO BRANCO  
CEARÁ 

M2 
4,97 571,10 2.838,37  

BAN-ROD-030 RODABANCA EM GRANITO BRANCO 
CEARÁ H = 30 CM 

M 
13,20 150,82 1.990,82  

CIN-001 CINTAMENTO E VERGAS       6.602,19  

CIN-VER-005 VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO 
FCK = 15 MPA 

M3 
5,05 1.198,22 6.051,01  

CIN-VER-010 CONTRAVERGAS RETAS CONCRETO 
ARMADO FCK = 15 MPA 

M3 
0,46 1.198,22 551,18  

ESQ-001 ESQUADRIA DE MADEIRA       1.261,50  

ESQ-MAR-030 MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA 
PINTURA, L = 14 CM, 70 X 243 CM 

UN 
1,00 116,23 116,23  

ESQ-POR-082 PORTA EM MADEIRA  70 X 243 CM, 
COM REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, 
INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA 
TIPO ALAVANCA 

UN 

1,00 452,52 452,52  

ESQ-POR-085 PORTA  DE  ABRIR EM REGUAS  DE 
ECOBLOCK   

M2 
1,95 338,69 660,45  

ESQ-REG-010 RÉGUA PARA ALISARES DE 7 X 1 CM 
DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA 
COLOCADO 

CJ 
1,00 32,31 32,31  
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FOR-001 FORROS       412,50  

FOR-GES-010 FORRO DE GESSO EM PLACAS 
ACARTONADAS - FGE 

M2 
12,50 33,00 412,50  

PIN-001 PINTURA       1.314,52  

PIN-ACR-006 PINTURA ACRÍLICA, EM TETOS E 
FORROS, 2 DEMÃOS SEM MASSA 
CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO 
SELADOR 

M2 

23,75 9,32 221,35  

PIN-ACR-015 PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 
DEMÃOS COM MASSA CORRIDA 
PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR 

M2 
50,90 16,45 837,31  

PIN-ESM-015 PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 
DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA 
SEM MASSA - MARCOS 

M2 
0,95 11,59 11,01  

PIN-SEL-005 PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM 
PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM 
FUNDO SELADOR 

M2 
50,90 3,28 166,95  

PIN-SEL-010 PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM 
TETOS, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO 
SELADOR 

M2 
23,75 3,28 77,90  

PIS-001 PISOS       2.842,13  

PIS-CON-020 CONTRAPISO DESEMPENADO, COM 
ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 
CM 

M2 
12,50 25,63 320,38  

72138 PISO EM GRANITO BRANCO  CEARÁ  M2 12,50 201,74 2.521,75  

REV-001 REVESTIMENTOS DE PAREDES E 
TETOS 

  
    7.565,91  

REV-CHA-005 CHAPISCO M2 181,16 3,61 653,99  

REV-REB-010 REBOCO M2 113,25 21,21 2.402,03  

REV-EMB-005 EMBOÇO M2 67,92 14,92 1.013,37  

REV-CER-050 CERAMICA BRANCA ELIANE 
DIAMANTE DIM. 32,5X57 CM 

M2 
67,92 51,48 3.496,52  

REV-DIV-051 REVESTIMENTO EM LAMBRIS DE 
MADEIRA, ECOBLOCK 

M2 
62,31 118,26   

REV-DIV-052 REVESTIMENTO EM ACM M2 406,00 350,00   

ROD-001 RODAPÉS       2.423,72  

ROD-GRA-030 RODAPÉ EM  GRANITO  BRANCO 
CEARA 

M 
47,20 51,35 2.423,72  

SER-001 SERRALHERIA       301,54  

SER-JAN-040 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 
DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA 
SUPREMA ACABAMENTO 

M2 
0,75 402,05 301,54  
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ANODIZADO, MAXIMO-AR COM 
CONTRAMARCOS 

SOL-001 SOLEIRAS E PEITORIS       358,39  

SOL-DIV-001 PEITORIL EM CONCREFIT  PADRÃO  
NATURAL 

M2 
2,07 143,04 296,09  

SOL-DIV-003 SOLEIRA EM  GRANITO BRANCO  
CEARÁ 

M2 
0,15 415,32 62,30  

VID-001 VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS       2.660,25  

VID-ESP-030 ESPELHO CRISTAL COM  BORDAS  EM  
PERFIL DE ALUMINIO 

M2 
0,82 260,00 213,20  

VID-FAN-010 VIDRO COMUM FANTASIA E = 3/4 
MM, COLOCADO 

M2 
0,75 32,76 24,57  

VID-TEM-015 VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM 
CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, 
COM GAXETA DE NEOPRENE E = 10 
MM 

M2 

10,70 226,40 2.422,48  

VID-DIV-001 DIVISÓRIA EM  BARRA  CHATA  
METÁLICA E  VIDRO TEMPERADO 

M2 
27,40 226,40   

ACE-001 ACESSÓRIOS       130,37  

ACE-DIV-002 SPORTE PARA PAPEL HIGIENICO TIPO 
ROLÃO, EM ABS, COR BRANCO NEVE 

UN 
1,00 51,57 51,57  

ACE-PAP-020 PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 
DOBRAS, PLÁSTICO MIX 

UN 
1,00 40,64 40,64  

ACE-SAB-025 PORTA SABÃO LÍQUIDO, PLÁSTICO 
MIX, BRANCO 

UN 
1,00 38,16 38,16  

LOU-001 LOUÇAS E METAIS       2.383,69  

LOU-DIV-003 CUBA DE SEMI-ENCAIXE  L830  
DECA,INCLUSIVE  SIFÃO E LIGAÇÕES 
CROMADAS 

UN 
1,00 607,96 607,96  

LOU-DIV-008 BACIA  CONVENCIONAL  ,LINHA 
VOGUE  PLUS P5,COM  ACESSÓROS. 
ASSENTOS EM POLIESTER 

UN 
1,00 490,03 490,03  

LOU-DIV-009 TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO  
C/ SENSOR BIVOLT  DECA LUX  COD. 
1180.C ACAB. CROMADO 

UN 
1,00 804,93 804,93  

MET-VAL-080 VÁLVULA DE DESCARGA DECA 
HYDRA MAX PRO D = 1 1/4", 2551 C 
114 

UN 
1,00 457,88 457,88  

MET-VAL-029 VÁLVULA PARA LAVATÓRIO COM 
LADRÃO D = 2 1/4" X 1" 

UN 
1,00 22,89 22,89  

  ESTRUTURA METALICA       
       
32.337,04  
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EST-MET-005 

FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, 
TRANSPORTE E MONTAGEM DE 
ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS 
LAMINADOS Kg 2040,12 10,82 

       
22.074,10  

COB-TEL-045 

COBERTURA EM TELHA METÁLICA 
GALVANIZADA 
TRAPEZOIDAL E = 0, 50 MM, SIMPLES M² 234,85 43,70 

       
10.262,95  

            

  ESTRUTURA CONCRETO       
       
28.022,04  

00000031 ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) Kg 191,97 3,18 
            
610,46  

00000034 ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) Kg 187,10 3,28 
            
613,69  

ARM-AÇO-005 
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO 
CA-50 D <= 12,7 MM Kg 379,07 6,34 

         
2.403,30  

84214 

FORMA PARA ESTRUTURAS DE 
CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, DE 1,10 X 2,20, 
ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZAÇÃO m² 6,84 37,91 

            
259,30  

74137/004 

CONCRETO USINADO FCK=25MPA, 
INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO m³ 12,56 434,31 

         
5.454,93  

74202/001 

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, 
SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, 
INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO m² 15,66 54,09 

            
847,05  

PIS-CON-030 

PISO EM CONCRETO ARMADO E = 15 
CM, FCK = 30 MPA, 
AÇO CA-50A D = 6,3 MM - MALHA 10 
X 10 CM m² 219,19 81,36 

       
17.833,30  

  HIDRAULICA       
            
913,43  

HID-TUB-055 

TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE 
CONEXÕES E SUPORTES, 
100 MM M 12,00 29,71 

            
356,52  

HID-TUB-045 
TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE 
CONEXÕES E SUPORTES,50 MM M 12,00 22,01 

            
264,12  

HID-TUB-005 
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA 
INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, M 12,00 8,83 

            
105,96  
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20 MM 

HID-TUB-015 

TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA 
INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 
32 MM M 6,00 14,62 

              
87,72  

HID-RAL-012 

RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 
100 X 70 X 40 MM COM GRELHA 
QUADRADA UN  1,00 13,52 

              
13,52  

73870/004 
REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 
1.1/4" FORNEC E COLOCACAO UN  1,00 85,59 

              
85,59  

            

  ELETRICA       
         
1.272,98  

ELE-CAB-235 CABO ISOLADO 2,5mm M 100,00 2,65 
            
265,00  

ELE-CAB-245 CABO ISOLADO 6,0mm M 30,00 4,11 
            
123,30  

73613 ELETRODUTO CORRUGADO M 50,00 1,87 
              
93,50  

ELE-LUM-091 
LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 02 
LAMPADAS PARA FORRO DE GESSO UN  3,00 196,00 

            
588,00  

72333 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES UN  3,00 22,59 
              
67,77  

72335 PLACA PARA CAIXA 2"X4" UN  6,00 2,22 
              
13,32  

7533 TOMADA SIMPLES 2P+T-10A UN  6,00 10,57 
              
63,42  

74131/001 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 
ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES SEM BARRAMENTO 
FORNECIMENTO 
E INSTALACAO UN  1,00 34,04 

              
34,04  

74130/001 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
MONOPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN  3,00 8,21 24,63  

TOTAL GERAL   97.340,82  

BDI (21,80%)   1.220,30  

TOTAL GERAL 
COM BDI   

    
118.561,12  
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B) Cronograma físico financeiro 
Obra : LAVRASTEC - PORTARIA 01     28/8/2013 

Obra Item Serviços 30 dias 45 dias VALOR TOTAL 

  1 
ALVENARIAS E 
DIVISÕES 

100% 

R$  2.082,09   R$ 2.082,09 

  2 BANCADA 
100,00% 

R$ 5.881,95   R$ 5.881,95 

  3 
CINTAMENTO E 
VERGAS 

100,00% 

R$ 8.041,47   R$ 8.041,47 R$  - 

  4 
ESQUADRIA DE 
MADEIRA 

100,00% 

R$ 1.536,51   R$ 1.536,51 R$ - 

  5 FORROS 
100,00% 

R$ 502,43   R$ 502,43 R$ - 

  1 PINTURA 
80% 20,00% 

R$  1.601,08   R$ 1.280,87 R$ 320,22 

  2 PISOS 
100,00% 

R$  3.461,71   R$ 3.461,71 

  3 
REVESTIMENTOS DE 
PAREDES E TETOS 

100,00% 

R$  9.215,28   R$ 9.215,28 R$ - 

  4 RODAPÉS 
100,00% 

R$ 2.952,09   R$ 2.952,09 R$ - 

  5 SERRALHERIA 
100,00% 

R$ 367,27   R$ 367,27 R$  - 

  1 SOLEIRAS E PEITORIS 
100% 

R$ 436,52   R$ 436,52 

  2 
VIDROS, ESPELHOS E 
ACESSÓRIOS 

80,00% 20,00% 

R$ 3.240,18   R$  2.592,15 R$ 648,04 

  3 ACESSÓRIOS 
0,00% 100,00% 

R$ 158,79   R$    - R$158,79 

  4 LOUÇAS E METAIS 
50,00% 50,00% 

R$ 2.903,33   R$ 1.451,67 R$ 1.451,67 

  5 ESTRUTURA METALICA 
100,00% 

R$ 39.386,52   R$   39.386,52 R$ - 

  1 
ESTRUTURA 
CONCRETO 

100% 

R$ 34.130,85   R$  34.130,85 

  2 HIDRAULICA 
100,00% 

R$ 1.112,56   R$   1.112,56 
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  3 ELETRICA 
70,00% 30,00% 

R$ 1.550,49   R$  1.085,34 R$ 465,15 

Custos  
R$ 115.517,26 R$ 3.043,86 R$ 118.561,12 

Custos acumulados   R$ 118.561,12 

  

Jackson Antonio Barbosa 

Prefeito Universitário 
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ANEXO IV 

 
MODELO PROPOSTA DE PREÇO 

 
Apresentação de Preços 
 
1. O licitante deverá, necessariamente, apresentar o preço global para a avaliação de 
sua proposta.  
2. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será da 
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear 
qualquer alteração;  
3. O preço cotado deverá incluir todas e quaisquer despesas com mão de obra, 
auxílios, vales e quaisquer outras vantagens pagas aos empregados, taxas, 
emolumentos e quaisquer despesas operacionais, bem como todos os encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, despesas e obrigações financeiras de 
qualquer natureza e outras despesas, diretas e indiretas, enfim, todos os componentes 
de custo dos serviços - inclusive lucro - necessários à perfeita execução do objeto da 
licitação; 
4. Só será aceita cotação em moeda nacional.  
5. Planilha de apresentação de preços que deverá constar na proposta: 
 

Item Descrição Preço (R$) 

1.   
 

Total 
 

 
Data:  
 
 

Representante Lega 
RG e CPF 
Empresa 
CNPJ 
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ANEXO V 
 

MODELOS DE DECLARAÇÕES 
(cada Declaração em folhas separadas) 

 
 

Modelo “a” 
DECLARAÇÃO DE ME/EPP 

 
Declaro, sob as penas da Lei, que a empresa, inscrita no CNPJ n.º , cumpre os 

requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada 
pela Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, e que essa empresa está apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar. 
 
 
Local e data 
 
 
____________________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(Representante Legal) 
 
 
Observação:  
1) Emitir em papel que identifique o licitante. 

 
 

Modelo “b” 
DECLARAÇÃO DE MENOR 

 
 

A empresa, inscrita no CNPJ n.º , declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos 
do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. 
 
 
Local e data 
 
 
____________________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(Representante Legal) 
 
 
 
Observação:  
1) Emitir em papel que identifique o licitante. 
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Modelo “c” 
DECLARAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NAS SUBCONDIÇÕES 

27.1 E 27.2 DEVERÃO SER VERIFICADOS NO SICAF 
 
 

Declaro que as informações constantes dos documentos exigidos nas Subcondições 
27.1 e 27.2 do Ato Convocatório do Convite n.º XX/2013 deverão ser verificadas pelo cadastramento e 
habilitação parcial da empresa no SICAF. 
 
 

 
Local e data 
 
 
___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
 
 
 
 
Observação:  
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o licitante.  
 

 
Modelo “d” 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
 

Declaro, em atendimento ao previsto na Condição ___, Subitem ____ do Convite 
nº0xx/2013, que eu, __________________________, portador(a) do CPF(MF) nº ______________ e RG 
nº __________________ , Responsável Técnico da empresa _______________________________, 
estabelecida no(a) ______________________________ como seu(ua) representante legal para os fins 
da presente declaração, compareci perante o representante da Fundação de Desenvolvimento Cientifico 
e Cultural-FUNDECC e vistoriei os locais onde serão executados os serviços objeto da licitação em 
apreço, tomando plena ciência das condições e peculiaridades existentes, bem como de todas as 
implicações técnicas e financeiras dos serviços a executar.  
 
Local e data 
 
____________________________________________ 
Assinatura e carimbo -(Representante da empresa) 
 
Visto: 
 
__________________________________________ 
Representante do FUNDECC/Prefeitura Campus 
 
Observação: 

1. Emitir em papel que identifique o licitante.  
2. O licitante deverá trazer duas vias. 
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Modelo “e” 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (OU DECLARAÇÃO) 
 
 

Atestamos (ou declaramos) que a empresa 
______________________________, inscrita no CNPJ (MF) nº ___________________, 
inscrição estadual nº ______________, estabelecida no (a) 
_____________________________________, executa (ou executou) serviços de 
_________________ para este órgão (ou para esta empresa). 
 

Atestamos (ou declaramos), ainda, que os compromissos assumidos 
pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos 
que a desabone comercial ou tecnicamente. 
 
 
Local e data 
 
 
 
____________________________________________ 
Assinatura e carimbo do emissor 
 
 
 
Observações: 
1) Este atestado (ou declaração) deverá ser emitido em papel que identifique o órgão 
(ou empresa) emissor; e 
2) o atestado deverá estar visado pelo respectivo órgão fiscalizador, se for o caso.  
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ANEXO VI 

 
EXPERIÊNCIA E DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 
 
À: ___(Entidade de Licitação)___  
 

Endereço: ___ 

 

Ref.: Proposta para execução das obras do ___(nome da obra)___. 

 

 Prezados Senhores, 

 

Tendo examinado o edital da Tomada de Preços nº ...../2013, eu, ________(nome do 

profissional)___,portador da carteira e registro o CREA número _________, declaro 

estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa _________(razão social 

da Empresa Licitante)_______, como responsável técnico pelos trabalhos objeto da 

licitação em referência. Nos termos do edital, informo abaixo a minha experiência: 

 
 
 
Obs. 1. Anexar os documentos comprobatórios dos serviços (atestados, certidão de 
acervo técnico) 

 2.Descrever o tipo/porte da obra executada 
        3. CREA 
 
 
 

 
Local/Data 

 
Assinatura do engenheiro responsável 
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 Anexo VII 
 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
CONTRATO Nº QUE ENTRE SI FAZEM, A 
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 
CIENTIFICO E CULTURAL E A EMPRESA-------
----------------------------------- 

 
O presente contrato administrativo rege-se pelo Convite nº 00XX/2013 e 
subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, bem como pelas 
cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado tendo por 
objeto a prestação de serviços de obras civis, conforme relação contida no Anexo I do 
instrumento convocatório, que entre si fazem, de um lado, FUNDAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL - FUNDECC pessoa jurídica de direito 
privado, com sede na cidade de Lavras, Estado de Minas Gerais, Campus da UFLA, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.905.127/0001-07, neste ato representada pela sua 
Diretor Executivo, RILKE TADEU FONSECA. DE FREITAS, brasileiro, casado, portador da 
Carteira de Identidade nº MG XXXXXXXXXX, SSP-XX, CPF nº XXXXXXXXXXXX residente 
na XXXXXXXXXXXXXXXX, na Cidade de Lavras, no Estado de Minas Gerais, doravante 
denominada  
CONTRATANTE e de outro lado ______________, sociedade civil devidamente 
constituída, inscrita no CNPJ nº,_____________________ estabelecida na cidade de 
____________, Bairro _________, aqui denominada CONTRATADA, representada 
neste ato pelo seu representante legal ___________________, CI n.º ___________ e 
CPF n.º ______________, tem entre si justo e contratado o seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E NORMAS DE EXECUÇÃO 
Constitui objeto desta construção da Portaria 01 do Parque Tecnológico, conforme 
projeto, com área de 234,85 m² (duzentos e trinta e quatro vírgula oitenta e cinco 

metros quadrados), em alvenaria e estrutura metálica, esquadrias em madeira e vidro e 
pintura interna, cuja execução deverá se dar nas formas e exigências constantes do 
Cronograma de Execução que integra o anexo I do edital. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO PARA ENTREGA DOS SERVIÇOS: 
O prazo para entrega será de acordo com o cronograma apresentado.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
O valor para a contratação é de R$ xxxxxxxxxxxxxx. 
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Subcláusula Primeira. O preço unitário e/ou total dos equipamentos e mão de obra 
são os relacionados na proposta parte integrante deste instrumento, 
independentemente de transcrição.  

Subcláusula Segunda. Já estão incluídas, no valor total, todas as despesas de frete, 
transporte e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações 
decorrentes deste contrato.  

Subcláusula Terceira. Existindo discrepância entre os preços unitários e totais, 
prevalecerão os unitários e, havendo discordância entre os preços em algarismos e por 
extenso, prevalecerão estes últimos.  

Subcláusula Quarta - É vedada à empresa vencedora a terceirização de qualquer etapa 
do serviço. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE 
Os preços serão fixos e irreajustáveis, nos termos da legislação em vigor. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
Do valor apresentado para pagamento, será efetuada a retenção na fonte, referente 
ao IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica; CSLL – Contribuição Sobre o Lucro 
Líquido; COFINS – Contribuição para a Seguridade Social, e a Contribuição para o PIS-
PASEP, em obediência ao disposto na Lei no 9.430/96 e na Instrução Normativa 
Conjunta SRF no 1, de 9/1/97, exceto para empresas que forem optantes pelo 
“SIMPLES”, e apresentarem cópia do Termo de Opção, após recebimento da Nota de 
Empenho.  
Subcláusula Primeira. O pagamento será efetuado mediante depósito na conta 
corrente, agência e banco indicados pela Contratada. 

Subcláusula Segunda. O pagamento será efetuado nos termos do instrumento 
convocatório, em até 30 dias, com a apresentação da respectiva Nota Fiscal ao Setor 
de Contabilidade e Financeiro da Fundação. 

Subcláusula Terceira. Caso o fornecedor esteja com a documentação vencida por 
ocasião do pagamento, este ficará suspenso até que a empresa regularize sua situação. 

Subcláusula Quarta. As filiais de empresas que possuírem domicílio fiscal próprio e 
emitirem Nota Fiscal de prestação de serviços farão seu cadastramento independente 
da matriz. 

Subcláusula Quinta. Nos casos da contabilidade e o recolhimento de tributos federais 
serem centralizados na matriz, a filial, para efeito de cadastramento, fará prova 
contábil com a documentação da matriz e da quitação dos tributos federais, com 
documentação própria. 

Subcláusula Sexta. A consulta de que trata a Subcláusula terceira será feita por meio 
do CNPJ/MF constante na Nota Fiscal apresentada ao Setor de Contabilidade e 
Financeiro da FUNDECC. 
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CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas oriundas deste Contrato, para o presente exercício, correrão à conta dos 
recursos orçamentários: 
Fonte: Projeto FAPEMIG TCT 16.024/10 
Elemento de Despesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, destinado a esse fim. 

Subcláusula Única. A FUNDECC reserva-se o direito de, a seu exclusivo juízo, utilizar ou 
não a totalidade da verba prevista para a aquisição do serviço. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
À CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas em cláusulas próprias deste 
instrumento e seus anexos, bem como daquelas estabelecidas em lei, em especial as 
definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe: 

I- Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação indicada no preâmbulo deste termo. 

II- Responsabilizar-se integralmente pelas obras e/ou serviços porventura executados 
com vícios ou defeitos, em virtude de ação ou omissão, negligência, imperícia, 
imprudência ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inclusive 
aqueles que acarretem infiltrações de qualquer espécie ou natureza, que deverão ser 
demolidos e/ou refeitos, sem ônus para o CONTRATANTE. 

III- Responsabilizar-se pelos serviços de proteção provisórios, necessários à execução 
do objeto deste contrato, bem como pelas despesas provenientes do uso de 
equipamentos. 

IV- Manter durante toda execução contratual os seguintes seguros, encaminhando as 
respectivas apólices à CONTRATANTE: 

a) risco de responsabilidade civil do construtor; 

b) contra acidentes do trabalho; e 

c) riscos diversos de acidentes físicos decorrentes da execução do objeto deste 
contrato, além de outros exigidos pela legislação pertinente. 

V- Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de acidentes do trabalho, não 
cobertas pelo seguro. 

VI- Reparar ou reconstruir partes da obra danificadas por incêndio ou qualquer sinistro 
ocorrido na obra, independentemente da cobertura seguro, no prazo determinado 
pela CONTRATANTE, contado a partir da notificação expedida para tanto. 

VII- Manter vigilância, constante e permanente, sobre os trabalhos executados, 
materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer perdas 
e/ou danos que eventualmente venham a ocorrer. 
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VIII- Informar à área de segurança da CONTRATANTE os nomes e funções dos 
empregados da CONTRATADA que estarão atuando na execução das obras em 
questão. 

IX- Fornecer, à CONTRATANTE, os dados técnicos de seu interesse, e todos os 
elementos e informações necessárias, quando por estes solicitados. 

X- Cumprir as posturas do Município e as disposições legais estaduais e federais que 
interfiram na execução dos serviços. 

XI- Organizar o almoxarifado, estocando, convenientemente, os materiais de sua 
propriedade utilizados para a execução da obra objeto deste contrato, 
responsabilizando-se pela sua guarda e distribuição. 

XII- Cumprir e fazer com que todo o pessoal em serviço no canteiro de obras observe 
os regulamentos disciplinares, de segurança e de higiene existentes no local de 
trabalho, devendo observar as exigências contidas na legislação em vigor. 

XIII- Manter, permanentemente, no canteiro de obras, pelo menos um representante 
autorizado/preposto, devidamente credenciado junto à CONTRATANTE, para receber 
instruções, bem como para proporcionar à equipe de fiscalização da CONTRATANTE 
toda a assistência necessária ao bom cumprimento e desempenho de suas tarefas. 

XIV- Assegurar livre acesso à fiscalização da CONTRATANTE aos locais de trabalho e 
atender a eventuais exigências solicitadas, no prazo por ele estabelecido, bem como 
fornecer as informações solicitadas. 

XV- Apresentar para controle e exame, sempre que a CONTRATANTE o exigir, a 
Carteira de Trabalho e Previdência Social de seus empregados e comprovantes de 
pagamentos de salários, apólices de seguro contra acidente de trabalho, quitação de 
suas obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos empregados que prestam 
ou tenham prestado serviços à CONTRATANTE, por força deste contrato. 

XVI- Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto 
deste contrato, diretamente por seu preposto e/ou empregados, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento feito pela 
CONTRATANTE. Nessa hipótese a CONTRATANTE poderá reter pagamentos devidos à 
CONTRATADA, na proporção dos prejuízos verificados, até a solução da pendência. 

XIII- Responsabilizar-se, pelo período de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissão 
do “Termo de Recebimento Definitivo”, pela reparação, às suas expensas, de qualquer 
defeito, quando decorrente de falha técnica comprovada, na execução das obras 
objeto deste contrato, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos 
executados, assim em razão dos materiais, como do solo,conforme preceitua o artigo 
618 do Código Civil Brasileiro. 

XIX- Ter pleno conhecimento das condições locais e da região onde serão executados 
os serviços. 
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XX- Propiciar aos seus empregados as condições necessárias para o perfeito 
desenvolvimento dos serviços, fornecendo-lhes os equipamentos e materiais para o 
bom desempenho e controle de tarefas afins. 

XXI- Identificar todos os equipamentos de sua propriedade, de forma a não serem 
confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE. 

XXII- Manter a disciplina entre seus empregados, aos quais será expressamente 
vedado o uso de qualquer bebida alcoólica, bem como, durante a jornada de trabalho, 
desviar a atenção do serviço. 

XXIII- Substituir qualquer integrante de sua equipe, cuja permanência no serviço for 
considerada inconveniente, no prazo determinado pela CONTRATANTE. 

XXIV- Manter pessoal habilitado, uniformizado, num só padrão, devidamente 
identificado através de crachás com fotografia recente. 

XXV- Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 
CONTRATANTE. 

XXVI- Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE de qualquer anormalidade 
que verificar na execução dos serviços. 

XXVII- Prestar os esclarecimentos solicitados e atender prontamente as reclamações 
sobre seus serviços. 

XXVIII- Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 
atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, por meio de seus 
encarregados 

XXIX- Preservar e manter a CONTRATANTE à margem de todas as reivindicações, 
queixas e representações de quaisquer natureza referentes aos serviços. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, a CONTRATANTE obriga-se 
a: 
I- Expedir ordem de início dos serviços. 

II- Fornecer à CONTRATADA todos os dados necessários à execução do objeto do 
contrato, considerada a natureza dos mesmos. 

III- Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato. 

IV- Exercer fiscalização dos serviços. 

V- Permitir aos técnicos e empregados da CONTRATADA amplo e livre acesso às áreas 
físicas da CONTRATANTE envolvidas na execução deste contrato, observadas as suas 
normas de segurança internas. 

VI- Providenciar a desocupação de ambientes, quando for o caso. 
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VII- Prestar aos empregados da CONTRATADA informações e esclarecimentos que 
eventualmente venham a ser solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços 
que tenham a executar. 

VIII- Indicar gestor do contrato, nos termos do artigo 67 da Lei federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS 
Serão realizadas vistorias pela CONTRATANTE ou prepostos devidamente qualificados, 
que terão por objetivo: a avaliação da qualidade e do andamento dos serviços 
prestados; a medição dos serviços executados para efeito de faturamento; e a 
recepção de serviços concluídos, especialmente ao final da obra. 
Subcláusula primeira. Todas as vistorias serão realizadas pela CONTRATANTE e 
deverão ser acompanhadas pelo responsável técnico indicado pela CONTRATADA. 

Subcláusula segunda. A realização das vistorias deverá ser registrada no diário da 
obra, e as anotações da fiscalização no mesmo terão validade de comunicação escrita, 
devendo ser rubricadas pelos representantes de ambas as partes. 

Subcláusula terceira. A CONTRATADA manterá no local o livro diário da obra, devendo 
a CONTRATANTE receber as segundas vias das folhas do mesmo. Nesse livro estarão 
registrados os trabalhos em andamento, condições especiais que afetem o 
desenvolvimento dos trabalhos e o fornecimento de materiais, fiscalizações ocorridas 
e suas observações, anotações técnicas, etc., servindo de meio de comunicação formal 
entre as partes. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
Para o fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, a 
CONTRATADA prestou garantia sob a modalidade CONSIGNAÇÃO, no valor de R$ 
_________________, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da contratação, 
em conformidade com o disposto no artigo 56 da Lei federal n° 8.666/93. 
Subcláusula primeira. A garantia prestada deverá vigorar por prazo igual ao de 
vigência do presente contrato, sendo que, em caso de alteração contratual, a 
CONTRATADA deverá promover a complementação do respectivo valor, bem como de 
sua validade, se for o caso, de modo a que o valor da garantia corresponda ao 
percentual fixado no caput, facultada a substituição por qualquer das outras 
modalidades elencadas no § 1°, do artigo 56, da Lei federal n° 8.666/93. 

Subcláusula segunda. A CONTRATANTE fica, desde já, autorizada pela CONTRATADA a 
promover perante a entidade responsável pela garantia, o levantamento de valor 
devido em decorrência de aplicação de penalidade de multa, na hipótese de não existir 
pagamento pendente em valor suficiente para quitar o débito. 

Subcláusula terceira. Verificada a hipótese da Subcláusula segunda, e não rescindido o 
contrato, a CONTRATADA fica obrigada a proceder ao reforço da garantia, no valor 
correspondente ao levantamento feito, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de 



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 
 
 
 

recepção da notificação do respectivo abatimento, sob pena de suspensão dos 
pagamentos subsequentes. 

Subcláusula quarta. A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após a 
expedição do Termo de Recebimento Definitivo da obra ou serviço e, quando em 
dinheiro, será atualizada monetariamente conforme dispõe o artigo 56, § 4°, da Lei 
federal n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do presente ajuste será de 45(quarenta e cinco) dias contados a 
partir da ordem de início da execução dos serviços, podendo ser prorrogado por termo 
aditivo, nas hipóteses previstas no artigo 57 § 1º da Lei federal nº 8.666/93, mediante 
prévia justificativa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES 
Sem prejuízo das sanções administrativas previstas nos artigos. 86 a 88 da Lei de 
Licitações, a Contratada sujeitar-se-á às seguintes penalidades: 

I – Multa de um por cento (1%) por dia de atraso até o limite de trinta por cento (30%), 
a contar do primeiro dia útil da data fixada para entrega dos equipamentos, calculada 
sobre o valor do contrato. 

II – Multa de 40% (quarenta por cento) do valor total contratado, devidamente 
atualizado, pelo descumprimento total ou parcial de qualquer das cláusulas 
contratuais e/ou condições do Contrato; 
III – Multa de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado, devidamente atualizado, 
em caso de rescisão imotivada pela Contratada ou por iniciativa dela, (sem justo 
motivo); 

a) As multas serão descontadas dos pagamentos ou recolhidas diretamente à 
conta corrente da FUNDECC ou, ainda, quando for o caso, cobradas 
judicialmente. 

b) O não recolhimento da multa na forma estabelecida implicará na suspensão 
de qualquer outro pagamento devido à Contratada; 

c) O atraso superior a 10 (dez) dias consecutivos na entrega ou execução dos 
serviços solicitados ensejará a rescisão contratual, sem prejuízo da multa 
prevista no item III desta Cláusula e das demais sanções previstas no art. 87, da 
Lei Federal n.º 8.666/93. 

d) Se o montante das multas aplicadas ultrapassar 5% (cinco por cento) do 
valor total contratado, no prazo de 12 (doze) meses (a cada doze meses), fica a 
critério da FUNDECC rescindir o contrato, mediante notificação expressa à 
Contratada, respeitando o direito a contraditória e ampla defesa. 
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e) Para aplicação das penalidades aqui previstas, a Contratada será comunicada 
para apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
a partir da notificação. 

f) As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

Subcláusula Única. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados 
tempestivamente ou indevidamente fundamentados, ficando sua aceitação a critério 
do CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
Competem a ambas as partes, de comum acordo, salvo nas situações previstas neste 
Instrumento, na Lei n° 8.666/93 e noutras disposições legais, realizar, por escrito, 
através de Termo Aditivo, as alterações contratuais que julgarem convenientes, as 
quais em hipótese alguma constituem novação de direitos.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU 
OMISSOS 
A CONTRATANTE e a CONTRATADA não serão responsabilizadas por fatos 
comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, tal como 
prescrito na lei, cuja solução para eventuais ocorrências buscar-se-á mediante acordo 
interpartes. 
Subcláusula Única. Aplica-se ao presente Contrato, bem como aos demais casos 
omissos a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, bem como as demais normas 
pertinentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIAS DOS DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
É defeso à CONTRATADA a cessão ou transferência total ou parcial dos direitos e 
obrigações contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 
Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, a 
rescisão contratual será aplicada de acordo e nas seguintes hipóteses previstas nos 
artigos 77 a 80 da Lei de Licitações vigente no país, especialmente se a Contratada: 
I - Não cumprir ou cumprir irregularmente cláusula contratual, especificações ou 
prazos; 

II – Deixar de atender as determinações regulares do servidor designado para 
acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como as de seus superiores; 

III – Cometer reiteradamente faltas na execução deste Contrato, anotadas na forma do 
§ 1º do art. 67 da Lei de Licitações e item I da Cláusula Quinta deste Contrato; 
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IV - Tiver sua falência ou recuperação judicial decretada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA 
A CONTRATADA declara, no ato de celebração do presente Contrato, estar plenamente 
habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, 
durante toda a execução do contrato, todas as condições de qualificação necessárias 
ao perfeito cumprimento do seu objeto.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
Em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93, o 
presente CONTRATO será publicado no Diário Oficial Estado de Minas Gerais na forma 
de extrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO: 
Fica eleito o Foro da Justiça Comum da cidade de Lavras, do Estado de Minas Gerais 
para dirimir divergências decorrentes do presente contrato, com renúncia expressa de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou venha a se tornar. 
 
E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente Contrato em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para 
que surtam os seus jurídicos e legais efeitos. 

 
 
 

Lavras, ___ de ________________ de 20_. 
 
 
 

P/CONTRATANTE 
 

 P/CONTRATADA  

Rilke Tadeu Fonseca de Freitas  Representante Comitê Gestor 
Diretoria da FUNDECC   

 
 

Testemunhas: 
 

  

Nome  Nome 
RG/CPF  RG/CPF 

 


