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PROCESSO 3000/002/2013 

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 
 

 
Abertura: 26/08/2013 às 08H30Min. 
Modalidade: Tomada de Preço 
Tipo: Menor Preço 
Regime de execução: imediata 
 
Dotação orçamentária:  Fonte: FINEP-LAB REFERÊNCIA 0792.10 
  Elemento de Despesa: Prestação de Serviço. 
 
 OBSERVAÇÃO: Caso seja decretado feriado nacional, estadual ou municipal no dia previsto para a 
abertura da proposta, o ato fica automaticamente transferido para o primeiro dia útil seguinte no 
mesmo horário. 
 

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, sob registro n° 1465, inscrita no CNPJ. 
07.905.127/0001-07, com Inscrição Estadual Isenta, por meio de sua Comissão de Licitação, 
instituída pela Portaria nº 004 de 14/03/2013, torna público para conhecimento dos 
interessados, a realização de certame licitatório, na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor 
preço, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada integral, o qual observará os 
preceitos de direito público, a Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e suas alterações, Lei Complementar 
123/06 e Decreto 6.204/07 e subordinada às condições e exigências estabelecidas no Edital e seus 
Anexos. 

 
1. DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto do presente edital à contratação de empresa especializada em construção 

civil e edificações, para a edificação de uma área total de 541,94 m2, formada por um pavimento 
readequado no subsolo e caixa de escada que interligará essa área aos demais pavimentos do 
Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Lavras. 
 
 1.2 O preço máximo admitido para execução do objeto é de R$ 379.050,00(trezentos e setenta e 

nove mil, cinqüenta reais). 
 
2. DA ABERTURA, DIA, HORA E LOCAL 
 
 2.1. A abertura dos envelopes relativos à habilitação e à proposta será efetuada da seguinte 
forma:  
2.1.1. No dia 26/08/2013 ás 08h30min (horário de Brasília-DF), será realizado o recebimento e 
abertura dos envelopes contendo a documentação e o recolhimento das propostas fechadas 
de que tratam os itens 6 e 7. 
 2.1.2. O endereço para a entrega e abertura dos envelopes é: 
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CAMPUS HISTÓRICO DA UFLA, S/N° - LAVRAS – MG – CEP 37.200-000 
SETOR DE COMPRAS  
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 
Caixa Postal 3060 
E-MAIL:  scompras@fundecc.ufla.br  
 
2.2. Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil 
subsequente, à mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator 
ou fato imprevisível.  
2.3. Os envelopes de documentação e proposta encaminhados após a data e horário fixado no 
presente edital, serão devolvidos, ainda fechados, aos respectivos remetentes. 
 
3. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  
3.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na 
aplicação da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 5 dias úteis antes da data fixada 
para a abertura dos envelopes de habilitação. A Administração julgará e responderá à 
impugnação em até 3 (três) dias úteis, sendo as mesmas divulgadas também no site 
www.fundecc.org.br.  
3.2. A Licitante que pretender obter esclarecimentos sobre o Edital e seus anexos deverá 
solicitá-los por escrito ou pelo e-mail scompras@fundecc.ufla.br, até 5 (cinco) dias úteis antes 
da data estabelecida para abertura dos envelopes de habilitação. A Entidade de Licitação 
responderá por escrito, às solicitações de esclarecimentos recebidas tempestivamente e 
divulgará as respostas, perguntas, sem identificar sua origem, no site www.fundecc.org.br, 
ficando todos os licitantes obrigados a acessá-lo para verificar a existência de esclarecimentos 
prestados posteriormente a publicação do edital.  
3.3. O licitante deverá efetuar o protocolo do pedido de impugnação até 2 dias úteis antes da 
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. O protocolo deverá ser registrado 
junto ao Setor de Compras e Licitação da FUNDECC, localizado no Campus Histórico Da UFLA, 
S/N° - Lavras – MG – CEP 37.200-000 , no horário das 8h às 11h30min e das 14hàs 17h30min. 
Não serão aceitos pedidos feitos através de e-mail ou fax. A FUNDECC não se responsabilizará 
por pedidos enviados via correio por eventuais atrasos de entrega.  
3.4. Decairá o direito de impugnação dos termos do Edital de Licitação aquele que, tendo-o 
aceito sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes, falhas ou 
irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso, 
mas de mera comunicação.  
 
4. DA REPRESENTAÇÃO  
4.1. As empresas interessadas poderão estar presentes por meio de um representante, com 
poderes para intervir nas fases do procedimento licitatório, desde que o mesmo exiba, no ato 
da entrega dos envelopes, documento que o identifique como representante da Licitante; caso 
contrário ficará impedido de manifestar-se e/ou responder pela empresa.  
4.1.1 Entende-se por documento credencial: a) Estatuto ou Contrato Social, quando a pessoa 
credenciada for sócio-gerente ou exercer a administração da pessoa jurídica; b) Procuração da 
licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa falar em seu nome em qualquer 
fase desta licitação, devidamente registrada em cartório.  
4.2. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar 
mais de uma Licitante.  
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5. DA PARTICIPAÇÃO  
5.1. Poderão participar desta licitação as empresas que:  
5.1.1. Pertençam ao ramo do objeto licitado, que reúnam as condições de qualificação exigidas 
nesta Tomada de Preços e que atendam às condições deste Edital e seus anexos, inclusive 
quanto a documentação exigida para habilitação;  
5.1.2. Estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores– SICAF, 
nos termos do § 1º do art. 1º do Decreto 4.485, de 25 de novembro de2002 ou que atenderem 
as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data a data do 
recebimento das propostas, observada, a necessária qualificação.  
5.1.2.1 Para os fins da parte final do item 5.1.2 as empresas deverão apresentar os 
documentos exigidos nos subitens 7.5.1, 7.5.2 e 7.5.3.  
5.1.3. Não esteja sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, consórcio de 
empresas e, não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;  
5.1.4. Não estejam impedidas de contratar com a Administração ou com o direito de licitar 
suspenso enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a sua reabilitação;  
5.1.5. Não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública 
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. 
5.1.6. Não tenham em seu quadro funcional, servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada 
ao órgão promotor da licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente 
ou responsável técnico.  
5.2. Não será admitido o consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição.  
 
6. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
6.1. Os documentos relativos à habilitação (Envelope n.º 01) e à proposta (Envelope n.º 02) 
serão apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, devidamente autenticada 
por cartório competente. 
6.2. Os documentos relativos à habilitação e à proposta deverão ser entregues sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas em envelopes devidamente fechados e identificados 
apropriadamente, nos termos dos itens 7 e 8.  
6.3. A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de 
sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.  
6.4. Em circunstâncias excepcionais, a Entidade de Licitação poderá solicitar a prorrogação do 
prazo de validade das propostas, por escrito, não sendo admitida a introdução de quaisquer 
modificações na proposta.  
6.5. No dia e hora previstos no subitem 2.1.1 deste Edital, os licitantes deverão apresentar os 
documentos pertinentes à HABILITAÇÃO e PROPOSTA, em envelopes distintos e lacrados com 
cola, os quais serão rubricados em seu fecho pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL e licitantes presentes, permanecendo fechados sob a guarda e responsabilidade 
da CPL até o início dos trabalhos. 
 
7. DA HABILITAÇÃO (Envelope N.º 1) 
7.1. Os documentos relativos à habilitação serão entregues à Comissão Permanente de 
licitação, em envelope devidamente fechado, contendo externamente os seguintes dizeres:  
 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS N.º xx /2013  
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ENVELOPE N.º 1 – HABILITAÇÃO 
CNPJ:............................ RAZÃO SOCIAL  
 
7.1.1 Os licitantes devem apresentar os documentos de habilitação dispostos em ordem de 
sequência, conforme solicitado no edital, preferencialmente com índice, devidamente 
encadernados (fixados) e com suas folhas numeradas e rubricadas pela empresa licitante e 
com termo de encerramento. 
7.2. Será exigida dos licitantes, para fins de habilitação, a documentação relativa a:  
7.2.1. Habilitação jurídica;  
7.2.2. Qualificação técnica, de acordo com o estabelecido no item 7.7 deste edital; 
7.2.3. Qualificação econômico-financeira;  
7.2.4. Regularidade fiscal; 
7.2.5. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal (modelo Anexo VII), devidamente assinadas por sócio, dirigente, proprietário ou 
procurador da licitante, com o nº da identidade e do CPF do declarante. 
 7.2.6. Declaração de inexistência de fatos supervenientes (modelo ANEXO VII) devidamente 
assinadas por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da licitante, como nº da identidade 
e do CPF do declarante.  
7.3. A HABILITAÇÃO JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e REGULARIDADE 
FISCAL dos licitantes poderão ser verificadas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF através de consulta online, quando da abertura dos envelopes de 
habilitação.  
7.3.1. Caso a licitante possua alguma negativa vencida quando da consulta no SICAF, poderá 
apresentar os originais ou cópia autenticada da documentação pendente. A aceitação das 
certidões emitidas pela internet e que forem apresentadas pelos Licitantes, ficará 
condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, que será efetuada no momento 
da apresentação das mesmas por um dos membros da Comissão de Licitação.  
7.4. A Comprovação da boa situação financeira da licitante, aferida com base nos índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e liquidez Corrente (LC) será analisada 
automaticamente pelo SICAF, devendo apresentar resultados maiores que um ( >1), resultante 
da aplicação das fórmulas:  

 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

________________________________________ 
                                         Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
 
     SG = ----------------------- Ativo Total------------------------------------ 

                              Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  
 

LC = _______Ativo Circulante______ 
Passivo Circulante 

 
7.4.1. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a um em qualquer dos índices 
referidos acima, deverão comprovar o capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 10% 
do valor estimado da licitação, de acordo com os §§ 2º e 3º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93; 
7.5. Caso a licitante não possua cadastro no SICAF e não tenha interesse em fazê-lo antes da 
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data marcada para abertura dos envelopes de habilitação, deverá apresentar os seguintes 
documentos: 
7.5.1. Relativos a habilitação jurídica: 
I - Registro comercial, no caso de empresa individual;  
II - 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 referentes à eleição dos administradores da sociedade; a) os atos constitutivos 
devem estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;  
III - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
 IV - Decreto de autorização, quando se tratar de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade o exigir; 
7.5.2. Relativo a regularidade fiscal: 
I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).  
II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual;  
III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  
IV - prova de regularidade relativa à Débitos Trabalhistas, Seguridade Social e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei. 
7.5.3. Relativos a qualificação econômico-financeira 
I - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, com data de validade dentro do prazo descrito no documento;  
II - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios;  
III - Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados: a) Publicados em Diário Oficial ou; b) Publicados em jornal de 
grande circulação ou; c) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de 
Abertura e de Encerramento.  
IV - As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item 
mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, 
conforme o caso. 
 V - A Comprovação da boa situação financeira da licitante será aferida com base nos índices 
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e liquidez Corrente (LC),devendo apresentar 
resultados maiores que um (>1). A licitante deverá trazer os índices calculados, com a 
assinatura, nome e n.º do CRC do contador responsável pelos mesmos, através da aplicação 
das seguintes fórmulas:  
 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  
________________________________________ 

                                         Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

 
     SG = ----------------------- Ativo Total------------------------------------ 
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                              Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  

 
LC = _______Ativo Circulante______ 

Passivo Circulante 
 
VI - As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a um em qualquer dos índices 
referidos acima, deverão comprovar o capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 10% do 
valor estimado da licitação, de acordo com os §§ 2º e 3º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93;  
 
7.6. 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 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:  
a – estar acompanhada de no mínimo um atestados fornecidos 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, 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 de 14h00 às 17h00 no dia 12/08/2013, com prévio 

agendamento, no telefone (35)3829-1543 ou e-mail cregina@prp.ufla.br – Regina Célio ou Prof. 
ELBERIS PEREIRA BOTREL.(35)3829-1503  

7.7. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente  
7.8. 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. 
 7.8.1 - 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, 
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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.  
7.8.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certame licitatório deverão apresentar declaração (ver modelo no ANEXO VIII), 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. 
7.8.2.1. 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.  
7.9. Todas as empresas deverão apresentar Certidão de Débitos Trabalhistas, dentro do 

prazo de validade expressa no documento.  

7.10. A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 
subsequentes. 
 
8. DA PROPOSTA (Envelope N.º 2)  
8.1. A proposta deverá ser entregue em envelope separado do envelope que contenha os 
documentos para habilitação, apresentando, externamente, os seguintes dizeres:  
 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N.º 0 xx/2013 ENVELOPE N.º 2 – PROPOSTA 
CNPJ....................... 
RAZÃO SOCIAL  
 
8.2. A Carta Proposta da Licitante deve ser redigida em português, em papel timbrado da 
empresa, apresentada em uma via, digitada ou datilografada, sem rasuras, entrelinhas ou 
emendas, com clareza e objetividade, sendo datada e assinada por representante da empresa 
proponente com poderes para tanto, e dela devem constar:  
8.2.1. Os dados cadastrais da Licitante (razão social, CNPJ, inscrição estadual, endereço 
completo, incluindo o CEP, número(s) de telefone(s), fax e e-mail, se houver);  
8.2.2. Os dados bancários do licitante (nome do banco, agência e número da conta corrente); 
8.2.3. Os dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato (nome 
completo, endereço residencial, CPF, RG, Cargo/Função e e-mail, se houver);  
8.2.4. O valor global da proposta, incluindo o BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, PLANILHA 
DE FORMAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, expresso em algarismos, moeda corrente brasileira, 
sendo considerados somente os dois primeiros dígitos depois da vírgula, já embutidos neste, 
todas as despesas com os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, ferramentas 
e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, os custos indiretos, a lucratividade 
e quaisquer outras despesas necessárias à realização integral e adequada dos serviços 
contratados; 
8.2.5. O prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 
contado da data prevista, no preâmbulo desta Tomada de Preços, para o recebimento dos 
envelopes;  
8.2.6. O prazo de execução dos serviços será de 240 dias, contados a partir da data de 
assinatura do contrato, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, 
persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos; 
8.2.7. A garantia dos serviços, que não poderá ser inferior a 05 (cinco) anos;  
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8.2.8. Incluir como anexos o Orçamento Detalhado (modelo do ANEXO V) e o Cronograma 
Físico- Financeiro (modelo no ANEXO III), e o método de cálculo de BDI detalhado (modelo 
ANEXO IX), devidamente datado e assinado por engenheiro civil ou profissional legalmente 
habilitado;  
8.2.8.1. Orçamento Detalhado conterá os quantitativos, composição dos preços unitários, os 
preços parciais, BDI e o preço global (preço total para execução do objeto da presente 
licitação).  
8.2.8.2. O Anexo II contempla o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços 
unitários, sendo o valor máximo que a administração se propõe a pagar. 
 8.2.8.3. O Cronograma Físico-financeiro deverá representar o desenvolvimento previsto para a 
execução total do objeto desta licitação em relação ao tempo, observado o prazo de execução 
proposto pela licitante, itens, etapas, fases, seus respectivos custos e pagamentos.  
8.2.9. Quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pelo licitante. 
8.3. Em conformidade com o disposto no item 9.1 do Acórdão TCU n.º 950/2007 – Plenário, 
não mais devem constar das Planilhas de Custos parcelas com os tributos IRPJ e CSLL. Não 
serão aceitas propostas cuja Planilha de Custos englobe os tributos citados. 
8.4. Não se admitirá proposta que apresente valor global simbólico ou irrisório, de valor zero, 
excessivo ou manifestamente inexequível, ou ainda aquelas que apresentem valor global 
superior ao limite estabelecido para esta licitação, conforme o disposto no item 10.2 deste 
edital. 8.4.1. Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam 
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: a) média aritmética dos 
valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor estimado pela Entidade 
de Licitação; ou b) valor estimado pela Entidade de Licitação.  
8.4.2. Na hipótese dos licitantes classificados na forma do item anterior cujo valor total da 
proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” 
e “b”, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as 
modalidades previstas no parágrafo 1º do Artigo 56 da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o 
valor resultante do item anterior e o valor da correspondente proposta.  
8.5. Em caso de divergência entre os valores unitários e o global prevalecerão os primeiros, e, 
se houver divergência entre os valores por extenso e seus correspondentes em algarismos, 
prevalecerão os valores por extenso.  
8.6. A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência 
deque a proponente examinou completamente os projetos, as especificações, e demais 
documentos e os comparou entre si, e assim, obteve as informações necessárias e satisfatórias 
sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar a sua proposta de preços, pois os 
documentos da licitação lhe permitiram preparar uma proposta de preços completa. 
8.7. Fica entendido que os projetos, as especificações técnicas, memoriais e todos os 
documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione 
em um e se omita em outro será considerado especificado e válido.  
8.8. Nenhuma reivindicação por parte da proponente para pagamento adicional será 
considerada se decorrer de erro ou má interpretação, pela mesma, do objeto deste edital,  das 
especificações técnicas, e/ou dos demais documentos de licitação.  
8.9. Qualquer condição ou especificação omitida na proposta implica automaticamente em 
aceitação das condições e especificações correspondentes constantes deste Edital.  
 
9. DO JULGAMENTO  
9.1. O julgamento das propostas será feito pelo menor preço global ofertado.  
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9.2. Sendo verificada a ocorrência de empate, será assegurada, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos 
da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, as quais serão convocadas para encaminharem 
uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, para o desempate, num 
prazo máximo de 30(trinta) minutos. 
 9.2.1. – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até dez por cento (10%) 
superiores ao menor preço ofertado.  
9.3. O disposto no subitem 9.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 9.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontre em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 9.5. A decisão da Comissão somente será considerada definitiva após homologação e 
adjudicação pela autoridade competente da Entidade de Licitação.  
 
10. DO PROCEDIMENTO 
 10.1. Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, na reunião de abertura, obedecerão 
aos trâmites abaixo estabelecidos:  
10.1.1. No local, dia e hora previstos no presente edital, a Comissão receberá os envelopes 
contendo a documentação (Envelope n.º 1) e os envelopes com as propostas (Envelope n.º 2). 
Após o Presidente da Comissão declarar encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, 
nenhum outro poderá ser recebido.  
10.1.2. Na fase de habilitação os envelopes-proposta, serão rubricados pelos representantes 
credenciados e pelos membros da Comissão de Licitação e permanecerão inviolados, em poder 
desta Comissão.  
10.1.3. Inicialmente serão abertos os envelopes de nº 01 – Habilitação, sendo consultado via 
“on-line” a regularidade das empresas junto ao SICAF ou analisados os documentos no caso 
daquelas não cadastradas. Os documentos serão rubricados pelos membros da Comissão 
encarregada da habilitação e por todos os representantes presentes, facultando as Licitantes o 
exame dos mesmos.  
10.1.4. Será facultado a qualquer um dos representantes, legalmente constituídos, após exame 
dos documentos, solicitar o registro de observações que entender conveniente, desde que o 
faça no momento próprio, anunciado pelo Presidente da Comissão, não sendo registrada em 
Ata qualquer intervenção intempestiva.  
10.1.5. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou 
realização de diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada 
licitante, durante esta mesma sessão.  
10.1.6. Caso estejam presentes à sessão de abertura todos os representantes das licitantes, a 
Comissão poderá informá-los diretamente da decisão referente à habilitação ou inabilitação. 
Em caso contrário, essa informação será feita pelo Diário Oficial da União e no site da 
FUNDECC. 10.1.7. Informadas todas as licitantes diretamente em sessão, da decisão da 
Comissão, e havendo a renúncia do direito de recorrer, por parte de todas elas, serão 
devolvidos às licitantes inabilitadas os envelopes fechados com as propostas, procedendo-se, 
em seguida, à abertura dos envelopes Proposta das licitantes habilitadas.  
10.1.8. Não havendo, na sessão, renúncia ao direito de recorrer de todas as licitantes, a 
Comissão encerrará a reunião, mantendo em seu poder todos os envelopes de Proposta 
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devidamente fechados e rubricados, abrindo-se, desta forma, o período recursal de que trata o 
art. 109 da Lei n.º 8.666/93.  
10.1.9. Caso julgue necessário, a Comissão poderá suspender a reunião para análise da 
documentação, realização de diligências ou de consultas.  
10.1.10 Após a análise da documentação, a realização de diligências ou de consultas, a 
Comissão comunicará, a todas as licitantes, por meio publicação no Diário Oficial da União, sua 
decisão quanto à habilitação e no site. 
10.1.11. Publicada a decisão da Comissão no Diário Oficial da União e no site, abre-se o 
período recursal de que trata o art. 109, da Lei n.º 8.666/93 salvo situação prevista no item 
10.1.7.  
10.1.12. Decorrido o período recursal sem interposição de recursos, ou apreciados os 
eventualmente interpostos na forma da Lei, ou tendo havido desistência expressa de todas as 
licitantes, a Comissão marcará nova data, horário e local para abertura dos envelopes Proposta 
das licitantes habilitadas.  
10.1.13. A licitante poderá expressar sua renúncia ao direito de interpor recurso, diretamente 
em ata ou por meio de correspondência endereçada a Comissão, inclusive por meio eletrônico 
ou fac-símile.  
10.1.14. Após o encerramento dos trabalhos de julgamento de habilitação das licitantes, os 
envelopes-proposta serão devolvidos às empresas inabilitadas.  
10.1.15. Os envelopes contendo as propostas de preços das empresas inabilitadas, sem 
representantes presentes ao ato, ficarão à disposição das mesmas pelo período de 10 (dez) 
dias úteis, contados do encerramento da licitação, após o que serão destruídos pela Comissão 
de Licitação.  
10.1.16. Será lavrada ata circunstanciada da reunião, onde constarão todas as ocorrências, que 
será assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelas Licitantes que 
participarem da reunião.  
10.2. Serão desclassificadas, a critério da Comissão, as propostas que: 
10.2.1. Não contiverem as informações requeridas nos itens 7 e 8 e não atenderem às 
exigências estabelecidas nesse edital e seus anexos.  
10.2.2. Apresentarem valor global superior ao limite estabelecido para esta licitação ou com 
preços manifestamente inexequíveis, observadas as regras do art. 48, § 1º e 2º, da Lei n. º 
8.666/93.  
10.3. Quando todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Entidade de Licitação poderá fixar às Licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis 
para apresentação de nova habilitação ou de novas propostas completas, escoimadas das 
causas que determinaram a inabilitação ou desclassificação anteriormente.  
10.4. A critério da Comissão Permanente de Licitação poderão ser relevados erros ou 
omissões formais, de que não resultem prejuízo para o entendimento das propostas.  
10.5. Para auxiliar na análise, avaliação e comparação das propostas, a Entidade de Licitação 
poderá solicitar aos licitantes os esclarecimentos que julgar necessários a respeito de suas 
propostas, inclusive o detalhamento dos preços unitários. A solicitação e a resposta deverão 
ser feitas por escrito (carta, telegrama ou fax). É vedada a alteração do preço ou substância da 
proposta, sendo, entretanto, possível a correção de erros aritméticos.  
10.6. Caso julgue necessário, a Comissão Permanente de Licitação poderá suspender a reunião 
para análise da documentação, realização de diligências ou de consultas.  
 
11. DOS RECURSOS  
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11.1. Dos atos praticados pela Entidade de Licitação poderá haver recurso no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contado da intimação do ato ou da lavratura da ata, conforme o caso. 
 11.2. Os recursos contra a decisão de habilitação, inabilitação e julgamento das propostas 
terão efeito suspensivo. Nas hipóteses de recursos contra outros atos praticados pela Entidade 
de Licitação, caberá à autoridade competente, atribuir eficácia suspensiva ao recurso 
interposto, motivadamente e presentes razões de interesse público.  
11.3 Os recursos serão dirigidos à autoridade competente da Entidade de Licitação, por 
intermédio da Comissão Permanente de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão ou 
fazê-lo subir, devidamente informado.  
11.4. Depois de decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo de Licitação será 
submetido à autoridade competente da Entidade de Licitação, para que se proceda à devida 
homologação e consequente adjudicação. 
 
12. DA CONTRATAÇÃO  
12.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por instrumento 
específico escrito de contrato, que ocorrerá após a homologação, sendo o adjudicatário 
convocado para assinar o contrato e terá o prazo de 7 dias úteis para fazê-lo. 
12.2. Na assinatura do contrato será exigida:  
12.2.1. A comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão 
ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.  
12.2.1. Indicação, através de declaração, de profissional de nível superior (engenheiro civil) 
detentor de atestado ou anotação de responsabilidade técnica que será o responsável pela 
execução de serviços de engenharia civil, a qual deverá estar acompanhada de: 
 12.2.1.1. Um atestado fornecido por pessoa jurídica 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 equivalente ou superior às parcelas 
de maior relevância técnica e/ou valor significativo. 
12.2.1.2. Da 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.  
12.2.1.3. Comprovação que o mesmo faz parte do quadro profissional da empresa. A referida 
comprovação dar-se-á por intermédio da Carteira de Trabalho ou Contrato de Trabalho ou 
através do Contrato Social (quando o responsável fizer parte do quadro social da empresa), no 
momento da assinatura do Contrato.  
12.3. Indicação, através de declaração, de profissional de nível superior (engenheiro civil ou 
arquiteto) detentor de atestado ou anotação de responsabilidade técnica que será o 
responsável pela execução de serviços de engenharia. 
12.3.1. Comprovação que o mesmo faz parte do quadro profissional da empresa. A referida 
comprovação dar-se-á por intermédio da Carteira de Trabalho ou Contrato de Trabalho ou 
através do Contrato Social (quando o responsável fizer parte do quadro social da empresa).  
12.4. Quando o vencedor da licitação não fizer a comprovação exigida neste item, ou quando 
injustificadamente recusar-se a assinar o contrato, prazo e condições estabelecidas no ato 
convocatório da licitação, a FUNDECC poderá convocar outro licitante, segundo a ordem de 
classificação, para, após a comprovação dos requisitos habilitatórios e feita a negociação, 
assinar o contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais.  
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12.4. O prazo de vigência do contrato será de acordo com o que dispõe a Cláusula Sexta do 
Contrato, Anexo XI, a contar da data de emissão da ordem de serviço, admitida a prorrogação 
nos termos da lei.  
 
13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL  
13.1. A Licitante vencedora prestará Garantia de Execução contratual, no percentual de 5% 
(cinco por cento) do valor do Contrato, para garantir integralmente todas as obrigações 
assumidas, inclusive indenizações a terceiros e multas que venham a serem aplicadas, 
conforme disposto no art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93, dentre as seguintes modalidades: 
 a) seguro-garantia,  
b) fiança bancária,  
c) caução em dinheiro ou título da dívida pública.  
 
13.2. O depósito de garantia de execução contratual deverá obedecer na forma do inciso I do 
art. 56 da Lei 8.666/93, ao seguinte:  
a) A garantia apresentada na modalidade seguro-garantia ou fiança bancária deverá ter prazo 
de validade que abranja todo o prazo de execução do contrato e deverá será acompanhado 
por documentos que atestem o poder de representação do signatário da apólice ou carta-
fiança. 
 b) Caução em dinheiro, depositado em conta e banco nos termos do Decreto–Lei 1737 de 20 
de dezembro de 1979, devendo a Licitante apresentar a via fornecida pelo mesmo; 
 c) Caso a opção seja por utilizar título da dívida pública como garantia, estes deverão ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.  
13.3. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a Adjudicatária 
obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da 
data em que for notificada pela FUNDECC.  
13.4. Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência do contrato, a Contratada deverá 
apresentar prorrogação do prazo de validade da garantia e/ou complementação da mesma, 
para o caso de utilização de fiança bancária ou seguro garantia.  
13.5. Na hipótese de alteração contratual para realização de acréscimos nas obras (§ 1º do Art. 
65 da Lei 8.666/93) a contratada deverá apresentar complementação da garantia no mesmo 
percentual do acréscimo. 
 13.6. A Garantia de Execução Contratual será liberada e restituída pela Entidade de Licitação 
após a execução do contrato e emissão do termo de recebimento definitivo.  
 
14. DO PRAZO DE EXECUÇÃO  
14.1. O prazo de execução dos serviços será de 240 dias consecutivos, contados a partir da 
data de assinatura do Contrato, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo 
aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de 
defeitos.  
 
15. DO PAGAMENTO  
15.1. O pagamento será feito de acordo com os prazos e condições estabelecidos no Contrato.  
 
16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
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16.1. As despesas decorrentes da prestação dos serviços correrão à conta dos recursos 
oriundos da Fonte:  FUNDECC – FINEP-LAB REFERÊNCIA 0792.10 
 
17. DO REAJUSTE  
17.1. Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis. 
 
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
18.1. O descumprimento das obrigações e demais condições do edital sujeitará a Licitante às 
penalidades previstas no Termo de Contrato, Anexo XI, parte integrante deste edital.  
 
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
19.1. Os serviços deverão ser executados rigorosamente dentro das especificações 
estabelecidas neste edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará 
recusa, com a aplicação das penalidades contratuais. 
 19.2. Caso a Licitante se recuse a executar os serviços propostos ou venha a fazê-lo fora das 
especificações estabelecidas, a Entidade de Licitação poderá, independentemente de qualquer 
aviso ou notificação, rescindir o contrato e optar pela convocação das demais Licitantes na 
ordem de classificação.  
19.3. A atuação da Licitante perante a Comissão de Licitação, assim como na execução do 
Contrato será registrada constará dos certificados e declarações solicitadas. 
 19.4. A participação nesta Tomada de Preços implicará aceitação integral e irretratável de suas 
normas do edital e do Projeto Básico, bem como na observância dos preceitos legais e 
regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso.  
 
20. DO FORO  
20.1 O Foro para solucionar os litígios decorrentes desta concorrência é o da Justiça Federal da 
Comarca da cidade de Lavras, Estado de Minas Gerais. 
 
 
 

Lavras, 08 de agosto de 2.013. 
 
 

VERA LÚCIA MATIAS 
Presidente da CPL 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
1 OBJETO 

Contratação de empresa especializada em construção civil e edificações, para a 

edificação de uma área total de 541,94 m2, formada por um pavimento readequado no 
subsolo e caixa de escada que interligará essa área aos demais pavimentos do 
Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Lavras.  
 
2 IDENTIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 
      NÚMERO 

TRC NÚMERO 002-2013 
 

3 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE 
 CONTRATANTE: 

       FUNDECC – FINEP-LAB REFERÊNCIA 0792.10 
 
ENDEREÇO: 

Pró-reitoria de Pesquisa 
Universidade Federal de Lavras 
Campus da UFLA 
Caixa Postal 3037 
LAVRAS–MG         CEP.: 37.200-000 
TELEFONE: ( 0XX35)3829-1815 ou 3829-1911 

 
NOME DO RESPONSÁVEL: 

Profa. Dra. Édila Vilela de Resende Von Pinho  
TEL.: (0XX35) 3829-1543 e 3829-1127 
E-mail: prpprojetos@prp.ufla.br e edila@dag.ufla.br 

 
4 LOCALIZAÇÃO  

Departamento de Ciência da Computação, Câmpus Universitário da 
Universidade Federal de Lavras. 
 
5 JUSTIFICATIVA 

Modernizar a atuação em diferentes áreas do conhecimento que possuem 
interface com a Ciência da Computação e implantar um Sistema de Computação de 
alto desempenho que atenda as demandas de pesquisa interdisciplinar da 
Universidade. Gerar mais conhecimento técnico/científico e fornecer condições mais 
apropriadas para os professores, pesquisadores e estudantes de iniciação científica, 
mestrado, doutorado e pós-doutorado que participam desse importante setor na 
UFLA. 
 
6 METODOLOGIA DE QUALIFICAÇÃO E SELEÇÃO 
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A empresa contratada deverá apresentar experiência comprovada na realização 

dos serviços previstos neste Termo de Referência, através de atestado técnico ou 
notória competência qualificada.  
 
7 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

A Contratada deverá manter, permanentemente, até o final da execução da 
obra, em seu quadro de funcionários, profissionais com as qualificações abaixo: 
1 Encarregado de obra; 1 Engenheiro Civil ou Arquiteto. 
  
8 DOS ENCARGOS DA LICITANTE VENCEDORA 
Caberá à licitante vencedora: 

 a) ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 

decorrentes da execução da obra; 

 b) manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da 

Universidade Federal de Lavras, porém, sem qualquer vínculo empregatício com o 

órgão; 

 c) manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, 

devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado 

inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Universidade Federal de 

Lavras; 

 d) responder pelos danos causados diretamente à Administração da 

Universidade Federal de Lavras ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, 

quando da execução da obra, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da 

Comissão de Fiscalização ou o acompanhamento da Prefeitura Universitária; 

 e) responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos 

bens de propriedade da Universidade Federal de Lavras, quando esses tenham sido 

ocasionados por seus empregados durante a execução da obra; 

 f) arcar com despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde 

que praticada por seus empregados na obra ou no recinto da Universidade Federal de 

Lavras; 

 g) assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela 

resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar; 

 h) verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução da 

obra; 

 i) no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem ainda, 

transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante 

vencedora formular imediata comunicação escrita à Fundação de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico e Cultural, de forma a evitar empecilhos ao perfeito 

desenvolvimento da obra; 
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 j) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no 

total ou em parte, os serviços efetuados referentes à obra em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da ciência, ou no prazo para tanto 

estabelecido pela Fiscalização; 

 k) providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução 

da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente; 

 l) instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e 

na forma da legislação pertinente; 

 m) remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a 

limpeza do local da obra, durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu 

final; 

 n) prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Edital, 

conforme o disposto no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93; 

 o) permitir aos técnicos da Prefeitura Universitária e àqueles a quem a 

UFLA formalmente indicar, acesso às suas instalações e a todos os locais onde 

estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto; 

 p) comunicar à Administração da Fundação de Desenvolvimento Científico 

e Cultural, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos que julgar necessário; 

 q) responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança 

do canteiro de obras, vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção 

de incêndio, bem como outras construções provisórias necessárias, conforme previsto 

nas Especificações Técnicas; 

 r) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de 

equipamentos, materiais e serviços pela Fiscalização da Universidade Federal de Lavras 

e pelos atrasos acarretados por essa rejeição; 

 s) responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos 

serviços contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os 

mal-executados; 

 t) providenciar, a suas expensas, atestado de equivalência de desempenho 

dos materiais apresentados perante a instituição ou fundação capacitadas para esse 

fim, quando do uso de equivalente ao descrito nas Especificações Técnicas, sempre 

que a Fiscalização da Universidade Federal de Lavras julgar necessário; 

 u) providenciar, após a assinatura do contrato, a Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART no CREA da região onde os serviços serão realizados, 

entregando uma via à Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural; 
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 v) exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a 

serem realizados, e apresentar à Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural, 

quando for o caso; 

 x) responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos 

serviços contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa 

necessária para assegurar andamento conveniente dos trabalhos; 

 y) submeter à aprovação da Fundação de Desenvolvimento Científico e 

Cultural, o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica 

do responsável técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado;  

 z) submeter à Fiscalização da Universidade Federal de Lavras as amostras 

de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes de sua execução;  

 aa) entregar o Termo de Garantia dos materiais fornecidos, garantia essa 

de no mínimo 5 (cinco) anos, a contar da data da emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo. A garantia incluirá mão de obra e substituição de peças ou materiais, desde 

que não fique caracterizado o uso inadequado por parte do usuário;  

 ab) garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços 

executados, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, 

conforme o disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro;  

 ac) durante o período de garantia de que tratam os subitens a.a. e a.b., a 

licitante deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de 

participar em licitação realizada pela Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural, 

atender aos chamados da FUNDECC no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, 

contado da comunicação oficial;  

 ad) manter, durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as 

obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas nesta Tomada de Preços;  

 ae) manter, durante todo o período de execução dos serviços, em local 

estratégico, "container", tipo caçamba, para o recolhimento diário dos entulhos 

provenientes dos serviços. 

 

Caberá, ainda, à licitante, como parte de suas obrigações:  

 a) efetuar o registro do contrato no Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia - CREA/MG, cumprindo-se o disposto na Lei nº 6.496, de 7 de 

dezembro de 1977;  

 b) indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros 

públicos;  

 c) remanejar quaisquer redes ou empecilhos porventura existentes no local 

da obra; 
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 d) cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e 

Segurança do Trabalho. 

 
9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTECaberá a Universidade Federal de Lavras: 

 a) permitir o livre acesso dos empregados da licitante vencedora ao local 

da obra; 

 b) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pelo Preposto ou Responsável Técnico da licitante vencedora;  

 c) acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio da 

Comissão de Fiscalização instituída para esse fim, na forma da Lei nº 8.666/93 e 

alterações pertinentes; 

 d) autorizar quaisquer serviços pertinentes à obra, decorrentes de 

imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e 

previamente submetido à Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural e 

aprovado pela Administração da Universidade Federal de Lavras, desde que 

comprovada a necessidades deles; 

 e) rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo 

com as orientações passadas pela Universidade Federal de Lavras ou com as 

especificações constantes neste Edital, em particular, no Projeto Básico; 

 f) previamente à emissão da Nota de Empenho e a cada pagamento a 

licitante vencedora, realizar consulta ao SICAF para identificar possível proibição de 

contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de 

habilitação; 

 g) solicitar que seja refeito o serviço recusado, em conformidade com o 

disposto nesta Tomada de Preços. 

 
10 PRAZO DE GARANTIA 

A contratada deverá oferecer GARANTIA na execução dos serviços e 
responsabilizar-se civilmente pela solidez e segurança dos serviços, bem como por 
eventuais vícios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos após o recebimento definitivo. 
 
11 CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 

Para a seleção da proposta mais vantajosa, será utilizado o critério do menor 
preço, considerando-se o preço global da obra. 
 
12 GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

A gestão e fiscalização da contratação serão feitas por membros da equipe 
de fiscalização da UFLA e FUNDECC. 
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13 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 As despesas para aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos 

seguintes recursos: FUNDECC - FINEP - Convênio 01.10.0737.00. 

  

14 PAGAMENTO 

O pagamento dos serviços será feito mediante apresentação das medições 
por parte da empresa, conforme cronograma de atividades e recebimento e aprovação 
dos serviços pela Contratante. 

15 PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
Obedecendo cronograma físico-financeiro, ou seja, 240 dias a contar da data 

de assinatura do contrato. 
  
16 LOCAL DE TRABALHO 

Departamento de Ciência da Computação, Universidade Federal de Lavras, 
Lavras-MG. 
 
17 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
CENTRO DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA E APLICADA 

 
MEMORIAL DESCRITIVO - ÁREA: 541,94 m2 

 
 

 O Centro de Computação Científica e Aplicada – CCA será um importante 
elemento no conjunto das edificações da Universidade Federal de Lavras e será 
readequado em um único bloco no subsolo do Departamento de Ciência da 
Computação. 
 A edificação terá uma área total de 541,94 m2, formada por um pavimento 
readequado no subsolo e caixa de escada que interligará essa área aos demais 
pavimentos e terá como finalidade capacitar a Universidade Federal de Lavras em 
infraestrutura física e em equipamentos, necessários às pesquisas em diferentes áreas 
do conhecimento que possuem interface com a Ciência da Computação e implantar 
um Sistema de Computação de alto desempenho que atenda as demandas de pesquisa 
interdisciplinar da Universidade. A edificação será dividida nas seguintes unidades: 
Laboratório Cluster Central; Laboratório de Processamento de Dados e Simulação 
Computacional; Laboratório de Processamento Paralelo e Distribuído; Laboratório de 
Processamento de Imagens, Computação Gráfica e Realidade Virtual; Laboratório de 
Bioinformática; Laboratório de Telemetria; Laboratório de Geoprocessamento, e; 
Anfiteatro.  
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 A obra obedecerá as recomendações das normas técnicas vigentes, com 
acabamento de acordo com os padrões aceitos pela UFLA, procurando atender o 
melhor custo-benefício sem perder a qualidade. 
 Baseado nas especificações e nos custos controlados pela própria Universidade, 
a obra terá um valor total: 
 
_______________________________________________________________________ 

  Especificação                            m2                        Custo por m2                  Custo total R$ 
_______________________________________________________________________ 
             CCA                                541,94                       R$ 699,43                    R$ 379.050,00 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

CENTRO DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA E APLICADA 
 

ESPECIFICAÇAO - ÁREA: 541,94 m2 
 

1) Fundações em alvenaria estrutural/muro de arrimo. 
2) Estrutura de vigas, fundações e pilares em concreto armado FCK 20 Mpa, 

ferragem CA-50-A e CA-60, fôrmas feitas em chapas de compensado resinado 
de 12mm, lajes de piso e forro do tipo pré-fabricadas com vigotas treliçadas e 
tavelas cerâmicas para a caixa de escada. 

3) Demolição de estruturas alvenarias, pisos e retirada de reboco de muro de 
arrimo. 

4) Construção de alvenaria de tijolos furados 15x20x30, com 12 furos assentes 
com argamassa de cimento e areia traço 1-6, para caixa de escada e 
modificações em seu interior. 

5) Divisórias em drywall. 
6) Cobertura estruturada com madeira de primeira qualidade e telhas estruturais 

tipo calhetão 90. 
7) Esquadrias metálicas em metalon 50x30, tamanhos conforme projeto e vidros 

lisos de 4mm. 
8) Revestimentos de lajes e alvenarias internas chapiscadas com cimento e areia 

traço 1-3 e massa única de cimento, cal e areia traço 1:2:9. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
Prefeitura do Campus 

Caixa postal 3.037 - Fone (35) 3829-1503 - Fax (35) 3829-1195 
www.ufla.br     -    e-mail: pfc@ufla.br 
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9) Revestimento externo rebocado em massa única. 
10) Piso cerâmico 40x40 cor clara, assentes com argamassa colante industrializada 

e rodapés do mesmo material. 
11) Portas internas do tipo prancheta em mogno, com fechaduras de primeira 

qualidade. 
12) Soleiras e peitoris em granito. 
13) Pintura de paredes em tinta Látex PVA, esquadrias metálicas com esmalte 

sobre fundo anti-corrosivo. 
14) Instalações elétricas obedecendo a projeto específico, sendo a iluminação do 

tipo fluorescente. 
15) Instalações lógica e telefonia. 
16) Sistema de segurança eletrônica. 
17) Instalação de sistema de ar condicionado. 
18) Instalação de combate de incêndio obedecendo às normas do Corpo de 

Bombeiros de Lavras. 
19) Instalações hidráulicas nos sanitários e copa com tubos de PVC rígido soldável. 

 
 
 

 
Profa. Édila Vilela de Resende Von Pinho 

Coordenadora Institucional 
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ANEXO II 
 

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS, 
 
 

ORÇAMENTO - ÁREA: 541,94 m2 

FUNDECC - UFLA 
                

Centro de Computação Científica e Aplicada -CCA     ÁREA: 541,94 m² 

          DATA:  XX/XX/XXXX   

ITEM DESCRIÇÃO UN  QTDE  PREÇO UNIT  
MATERIAL+MDO 

PREÇ0 
TOTAL 

 %  CÓDIGO    SINAPI e 
SETOP Agosto/12 

01.0.0.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL              
01.1.0.0 Instalações da Obra  

   
0,00  

 
  

01.1.1.0 
Mobilização e desmobilização de obra, inclusive 
tapume unid             1,00                      -   

 MOB-DES-030  

01.1.1.1 

Barracão de obras para escritório, piso em pinho 
3a, pardes em compensado 10mm, cobertura em 
telha de amianto 6mm, incluso instalações elétricas 
e esquadrias (5,50X15.40m) m² 

          25,41                       -   

 73805/001  
01.1.1.2 Placa de obra em Chapa de Aço Galvanizado m²             5,32                      -    74209/001  
01.2.0.0 Serviços preliminares                     -   

 
  

01.2.1.0 

Locação convencional de obra, através de gabarito 
de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem 
reaproveitamento m² 

          52,75                       -    73992/001  

01.2.1.1 
Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico sem 
aproveitamento do material, inclusive afastamento m³         125,00                      -    DEM - ALV - 010  

01.2.1.2 Remoção de divisórias de pedra (granito) m²           22,15                      -     

01.2.1.3 
Remoção de bancada de pedra (mármore, granito, 
ardósia, marmorite, etc.) m²             1,45                      -    DEM - BAN - 005  

01.2.1.4 
Remoção de louças (lavatório, banheira, pia, vaso, 
sanitário, tanque) unid.             8,00                      -    DEM - LOU - 005  

01.2.1.5 
Remoção de metais comuns (conduítes, sifão, 
registro, torneiras) unid.           12,00                      -    DEM - MET - 005  

01.2.1.6 
Remoção de metais especiais (válvula de 
descarga) unid.             4,00                      -    DEM - MET - 010  

01.2.1.7 
Remoção de porta ou janela inclusive marco e 
alisar, inclusive afastamento e empilhamento unid.             9,00                      -    DEM - POR - 005  

01.2.1.8 
Remoção de porta ou janela metálica, inclusive 
afastamento e empilhamento unid.           14,00                      -    DEM - POR - 030  

01.2.1.9 Instalação de porta tipo veneziana em alumínio unid.             5,00                      -     

01.2.1.10 
Retirada de vidro de esquadrias, inclusive limpeza 
de encaixe m²             7,00                      -    DEM - VID - 005  

01.2.1.11 
Demolição de revestimento cerâmico, azulejo ou 
ladrilho hidráulico , inclusive afastamento m²         201,54                      -    DEM - REV - 010  

01.2.1.12 
Demolição de rodapé em geral, inclusive 
argamassa de assentamento m         402,55                      -    DEM - ROD - 005  

01.2.1.13 Demolição de piso vinílico, inclusive afastamento m²         422,00                      -    DEM - PIS - 020  
  Custo Total do Item 1       0,00 

 
  

     
02.0.0.0 ESTRUTURAS              
02.1.0.0  Infraestrutura / Superestrutura 

   
                    -   

 
  

02.1.0.1 

Forma em chapa de madeira compensada 
plastificada 12mm, para estruturas de concreto 
(pilares/vigas/lajes) reapr. 5x 

m²         290,08                       -   
72831 

02.1.0.2 Apiloamento mecânico m²           17,36                      -   79488 

02.1.0.3 
Escavação manual de valas em terra compacta, 
profundidade de 0m < H <= 1m m³           16,03                       -   

73481 

02.1.0.4 
Reaterro e compactacao mecanico de vala com 
compactador manual tipo soquete vibratorio 

m³           13,00  
                     -   

 74015/001  

02.1.0.5 

Concreto usinado bombeado 20mpa inclusive 
colocação, espalhamento e adensamento 
mecânico. m³             3,75                      -    74.138/002  
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02.1.0.6 
Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive 
colocacao, espalhamento m³           24,51                      -    74137/004  

02.1.0.7 

Armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - 
fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / 
colocação kg      2.009,08                      -    74254/001  

02.1.0.8 

Armacao de aco CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- 
fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / 
colocação kg         296,49                      -    73942/002  

02.1.0.9 
Concreto ciclopico FCK=10MPA 30% pedra de 
mão inclusive lançamento m³             5,72                      -   73361 

02.2.0.0 Vergas e Contra-vergas de Concreto 
  

0,00 
 

  
02.2.0.1 Vergas retas concreto armado FCK = 15 MPA m³             0,87                       -   CIN-VER-005 

02.2.0.2 
Contravergas retas concreto armado FCK = 15 
MPA 

m³             0,73  
                     -   

CIN-VER-010 

  Custo Total do Item 2       0,00  
 

  

     
03.0.0.0 ARQUITETURA              
03.1.0.0 Paredes de Tijolos a revestir 

   
0,00 

 
  

03.1.0.1 Tijolo cerâmico 14x19x29 - e=20cm m²         470,00                      -   ALV-TIJ-035 

03.1.0.2 
Alvenaria de bloco de concreto cheio, concreto fck 
= 15 mpa e armação e = 20 cm m²           44,70                      -   ALV-EST-015 

03.1.0.3 

Canaleta em alvenaria com tijolo de 1/2 vez, 
dimensões 30x15cm (LxA) com impermeabilizante 
na argamassa m           15,00                      -   83688 

03.2.0.0 Divisórias e Paineis 
   

0,00 
 

  

03.2.0.1 
Divisória  em granito Cinza Andorinha e= 3cm 
(banheiros), inclusive ferragens em latão m²           17,00                      -   DIV-PED-015 

03.2.0.2 
Parede de gesso acartonado, dry wall 1st + 1st 
(divisão entre áreas secas de uma mesma unidade) m²           25,00                      -   ALV-DRY-005 

03.3.0.0 Esquadrias 
   

                    -   
 

  

03.3.1.0 

Lavatório louça branca de embutir (cuba) médio 
luxo com ladrão 52 x 39cm, ferragens em metal 
cromado sifão 1680 1" x 11/4", torneira de 
pressão 1193 de 1/2" e valvula de escoamento 
1600, rabicho em PVC, fornecimento 

  
0,00 

 
  

03.3.1.1 
Porta 90x210cm, de madeira compesada lisa para 
pintura, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiça unid             9,00                      -   73910/010 

03.3.2.0 Esquadrias de  aço / ferro 
   

0,00 
 

  

03.3.2.1 
Fornecimento e assentamento de janela em 
metalon m²             3,30                      -   SER-JAN-015 

03.3.2.2 
Corrimão em tubo aco galvanizado 3/4" com 
braçadeira m           31,00                      -     74072/1 

03.4.0.0 Vidros 
   

0,00 
 

  

03.4.0.1 
Porta de correr em vidro temperado, 2,20m x 
2,50m, espessura 10mm, inclusive acessórios unid             1,00                      -     

03.4.0.2 
Janela em vidro temperado, 8mm, inclusive 
acessórios m²           26,00                      -   VID-TEM-010 

03.4.0.3 

Vidro temperado incolor, espessura 8mm, 
fornecimento e instalação, inclusive massa para 
vedação (visor secretaria) m²             2,60                      -   72119 

03.5.0.0 Revestimento de Parede 
   

0,00   
03.5.0.1 Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia m2         468,00                      -   5975 

03.5.0.2 
Emboço / reboco,massa única com argamassa 1:6 
cimento e areia m2         550,00                      -   5994 

03.5.0.3 

Revestimento com azulejo branco 20 x 20 cm, junta 
a prumo, assentado com argamassa pré fabricada,  
inclusive rejuntamento.  m²           50,00                      -   REV-AZU-011 

03.6.0.0 Revestimento de Pisos 
   

0,00 
 

  
03.6.0.1 Contrapiso, traço 1:4,  e=5cm m2           75,00                      -   73919/002 

03.6.0.2 

Piso cerâmico PEI - 5 liso (preço médio) 30x30cm, 
assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive 
rejuntamento m2         540,00                      -   PIS-CER-010 

03.6.0.3 

Piso cerâmico PEI - 5 antiderrapante (preço médio) 
30x30cm, assentado com argamassa pré-
fabricada, inclusive rejuntamento m2           42,00                      -   PIS-CER-015 

03.6.0.4 Rodapé de cerâmica h = 10 cm m         390,00                      -   ROD-CER-005  
03.6.0.5 Rodapé de cerâmica antiderrapante h = 10 cm. m           40,00                      -   ROD-CER-005  
03.6.0.6 Peitoril de granito Cinza Andorinha e= 2cm m²           20,00                      -   PEI-GRA-005 
03.6.0.7 Soleira em granito Cinza Andorinha e= 2cm m²             5,00                      -   SOL-GRA-010 
03.7.0.0 Cobertura 

   
0,00 
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03.7.0.1 
Estrutura para telha estrutural fibrocimento, em 
madeira aparelhada, ancorada em laje ou parede m²           19,40                      -   73931/002 

03.7.0.2 

Cobertura com telha de fibrocimento estrutural 
largura útil 49cm ou 44cm, incluso acessórios de 
fixação e vedação m²           19,40                      -   73634 

03.7.0.3 
Rufo e contra-rufo de chapa galvanizada n°24, 
desenvolvimento  = 25cm m           15,00                      -   PLU-RUF-015 

03.7.0.4 
Calha em chapa de aço galvanizada n°24, 
desenvolvimento 33cm m           11,00                      -   72104 

03.8.0.0 Impermeabilização 
   

                    -   
 

  

03.8.0.1 
Impermeabilização de alicerce com tinta 
betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo m           25,00                      -   IMP-PAR-005 

03.8.0.2 

Impermeabilização com argamassa traço 1:3, 
espessura 2,5cm com aditivo (vigas baldrames e 
arrimo)  m²         350,00                      -   5968 

03.9.0.0 
Acabamentos, complementos, inclusive 
acessórios de fixação das louças e metais 

   
0,00 

 
  

03.9.0.1 

Bancada em granito Cinza Andorinha, com testeira 
e rodobanca, fixada na parede e sobre barras de 
metalon 20x50mm  (Banheiro) - fornecimento e 
instalação m²             0,65                      -   BAN-GRA-005 

03.9.0.2 

Lavatório louça branca de embutir (cuba) médio 
luxo com ladrão 52 x 39cm, ferragens em metal 
cromado sifão 1680 1" x 11/4", torneira de pressão 
1193 de 1/2" e valvula de escoamento 1600, 
rabicho em PVC, fornecimento unid             2,00                      -   73947/007 

03.9.0.3 
Barra de apoio em aço inox para p.n.e. l = 80 cm 
(vaso sanitário), conforme NBR 9050 unid             2,00                      -   ACE-BAR-015 

03.9.0.4 Furação e Colagem de Bojo unid             2,00                      -   BAN-FUR-005 
03.10.0.0 Pintura 

   
0,00 

 
  

03.10.0.1 Selador acrílico para paredes  m2      1.772,10                      -   74233/001 

03.10.0.2 
Pintura latex acrilica ambientes 
internos/externos, três demaos m2      1.772,10                      -   73954/001 

  
Pintura latex acrilica ambientes 
internos/externos, três demaos (DCC) m²      1.772,10                      -   73954/001 

03.10.0.3 
Pintura com tinta texturizada acrílica para 
ambientes internos/externos m3           25,00                      -   73746/001 

03.10.0.4 
Pintura acrilica, em tetos e forros, 3 demãos sem 
massa corrida, exclusive fundo selador m²         580,00                      -   PIN-ACR-011 

  
Pintura acrilica, em tetos e forros, 3 demãos sem 
massa corrida, exclusive fundo selador (DCC) m²         580,00                      -   PIN-ACR-011 

03.10.0.5 Pintura verniz em madeira 2 demãos m2           35,00                      -   79466 

03.10.0.6 
Pintura esmalte, 2 demãos com 1 demão de zarcão 
para esquadria m2             3,30                      -   6067 

03.10.0.7 
Pintura óleo/esmalte , 2 demãos em corrimão em 
tubo galvanizado m           31,00                      -   PIN-ESM-030 

  Custo Total do Item 3       0,00 
 

  
     
04.0.0.0 INSTALAÇÕES              
04.1.0.0 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 

    
  

04.1.1.0 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA  
   

                    -   
 

  

04.1.1.1 
Tubo de PVC soldável água fria DN 25mm, 
inclusive conexões - fornecimento e instalação  m             4,00                      -   75030/001 

04.1.1.2 
 Luva PVC soldável com rosca água fria 25mm x 
3/4" - fornecimento e instalação    unid             2,00                      -   73648 

04.1.1.3 
 Joelho PVC rosqueavel 90° água fria 3/4" - 
fornecimento e instalação  unid             2,00                      -   72597 

04.1.1.4 
Torneira para lavatório presmatic de bancada com 
engate - fornecimento e instalação      unid             2,00                      -   MET-TOR-030 

04.1.2.0 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS / ESGOTO 
   

                    -   
 

  

04.1.2.1 

Cuba de louça branca de embutir, oval, inclusive 
válvula, sifão e ligações cromadas - fornecimento e 
instalação                              unid 2,00                     -   

LOU-CUB-005 

04.1.2.2 
Tubo de PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive 
conexões - fornecimento e instalação m 4,00                     -   

74165/002 

04.1.2.3 
Sifonado de PVC 100x100mm simples- 
fornecimento e instalação     unid 2,00                     -   

72685 

04.2.0.0 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  
   

                    -     

04.2.0.1 
Extintor incêndio água pressurizada 10l incluindo 
suporte carga completa fornrcimento e colocação unid             2,00                      -   73775/2 
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04.2.0.2 Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao un             3,00                      -   72554 

04.2.0.3 
Luminária de emergência autônoma ie-16 com 
lâmpada de 8 w un             6,00                      -   INC-LUM-005 

04.2.0.4 
Placa fotoluminescente "S1" ou"S2" - 380 x 190mm 
(saída direita) un             2,00                      -   INC-PLA-015 

04.2.0.5 Placa fotoluminescente "S4" - 380 x 190mm  un             1,00                      -   INC-PLA-020 

04.2.0.6 Placa fotoluminescente "S11" - 380 x 190mm  un             2,00                      -   INC-PLA-025 

04.2.0.7 Placa fotoluminescente "S12" - 380 x 190mm  un             2,00                      -   INC-PLA-030 

04.2.0.8 
Placa fotoluminescente "S13" - 380 x 190mm 
(saída) un             1,00                      -   INC-PLA-035 

  Custo Total do Item 4       0,00   
   

 
  

05.0.0.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES           
05.1.0.0 Limpeza final da obra m²         541,94                      -   9537 
  Custo Total do Item 5 0,00   

              

  VALOR CUSTO DIRETO       0,00   

  VALOR BDI SUGERIDO - 28%                     -     

  VALOR TOTAL COM BDI       0,00     

Observações: 
1 - Neste orçamento não estão previstos valores para instalação de sistema de ar condicionado, rede e lógica, telefonia e elétrica 
2 - Todos os equipamentos, ferramentas e materiais de consumo estão inclusos nos preços dos serviços. Os valores que estão somente em materiais 
estão inclusos a instalação e fornecimento do material. 
PREÇOS DE REFERÊNCIA TABELA SINAPI  E SETOP JAN/2013 
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ANEXO III 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

  

MESES  

 M1   M2   M3   M4   M5   M6  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 30% 14% 14% 14% 14% 14% 

ESTRUTURAS   20% 20% 20% 40%   

ALVENARIAS(paredes de tijolos,arquibancadas,palco 
externo,vergas e contra-vergas)     40% 30% 30%   

DIVISÓRIAS E PAINÉIS         50% 50% 

ESQUADRIAS       50% 50%   

VIDROS           100% 

REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS       40% 40% 20% 

REVESTIMENTOS DE PISOS       50% 50%   

COBERTURA       50% 25% 25% 

IMPERMEABILIZAÇÃO         90% 10% 

ACABAMENTOS E COMPLEMENTOS         80% 20% 

PINTURA         20% 80% 

INSTALAÇÕES(hidro,elét,telef,lcabeamento 
estruturado,SPDA,prevenção e combate a incêndio)     25% 25% 25% 25% 

LIMPEZA FINAL           100% 
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ANEXO IV 

 
CARTA PROPOSTA DA LICITANTE  

 

À: ___(Entidade de Licitação) 
 
 Endereço: ___  
 
Ref.: Proposta para execução da obra do ___(nome da obra)___.  
 
Prezados Senhores, (NOME DA EMPRESA), (n° do CNPJ), (inscrição estadual), sediada 
_(endereço completo),__(CEP)_, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) _____, 
__(cargo)__, portador(a) da Carteira de Identidade nº_____ e do CPF nº ____, __(e-mail)__, 
residente e domiciliado no __(endereço completo)___, firmado abaixo e que será o 
responsável pela assinatura do contrato, tendo examinado as condições do edital e dos Anexos 
que o integram, propomos executar e concluir as obras previstas no mencionado edital, pelo 
preço global de R$ ___ (__).  
 
Igualmente, declaramos que:  
 
a) temos conhecimento do local onde serão executadas as obras e aceitamos todas as 
condições impostas pelo edital e seus anexos; 
 
 b) a obra será executadas e concluídas no prazo máximo de .......................dias, contado da 
assinatura do contrato;  
 
c) A garantia dos serviços será de 05 (cinco) anos;  
 
d) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), 
materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos 
necessários à perfeita execução de toda a obra;  
 
e) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, 
contado da data final prevista para sua entrega.  
 
f) O pagamento deve ser efetuado na Conta corrente ___, Agência ___, banco _____ g) Para 
contato com a empresa, poderão ser utilizados os seguintes meios: telefone nº__, faxnºe e-

mail___Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa 
parte,observadas as condições de Convite.  

 

___(localidade)___, em ___ de ___ de _____ . ___ 

____(assinatura)___  

__(nome por extenso)__ 

(cargo)__ 
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ANEXO V 
 
 

ORÇAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL DA OBRA 
 (Planilha Orçamentária) 

 
 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/2013 
PROCESSO Nº 3000/XX/2013 
 

 
Contratação de empresa especializada em construção civil e edificações, para a edificação de uma área 
total de 541,94 m2, formada por um pavimento readequado no subsolo e caixa de escada que 
interligará essa área aos demais pavimentos do Departamento de Ciência da Computação da 
Universidade Federal de Lavras 
 
 
 

Item Discriminação Um Quant. 

Custo Unitário Custo Total 

Total 
Materiais 

Mão de 
Obra 

Materiais 
Mão de 

Obra 

         

         

 Total        

 
 
 

 
 
 

Local/Data 
 

Assinatura do engenheiro responsável 
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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. Anexar os documentos comprobatórios dos serviços (atestados, certidão de acervo 
técnico) 
        Descrever o tipo/porte da obra executada 
         CREA 
 
 

 
Local/Data 

 
Assinatura do engenheiro responsável 
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ANEXO VII  
 

DECLARAÇÃO 
 

 

NOME DA EMPRESA), (n° do CNPJ ou CIC), sediada___________(endereço 

completo)_____________, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) _____, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº_____ e do CPF nº ____, firmado abaixo, declara sob 

as penas da lei, para fins de participação na Tomada de Preços ....../2013 que: 

 

 a) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 

licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 

 b) para fins do disposto no inciso V, artigo 27 da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

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

afirmativo, assinalar a ressalva acima) ................................,  

 

 

........./........./2013. 

____________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal Carimbo da empresa 
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO 

 

À: ___(Entidade de Licitação)___  

Endereço: ___  

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

 

Prezados Senhores, 

 

(NOME DA EMPRESA)___, (n° do CNPJ), sediada____________(endereço 

completo)_____________, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) _____, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº_____ e do CPF nº ____, firmado abaixo, declara sob 

as penas da lei, para fins de participação na Tomada de Preços n.º ......../2013 que cumprem os 

requisitos legais para a qualificação como (microempresa ou empresa de pequeno porte), 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42a 49 da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3°, não 

estando incurso nas exclusões de que trata o § 4º do citado artigo. 

 

 

 

 

 

........./........./2013. 

____________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal Carimbo da empresa 
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ANEXO IX  
 

DEMONSTRATIVO DE BDI 
(OBRIGATÓRIO) 

 
 
BDI = {[1/(1-IMP)] * (1 + ADM) * ( 1 + LB)} - 1 
 
Onde: 
 
BDI = Bonificação de Despesas Indiretas 
IMP = Impostos Incidentes sobre o Faturamento 
ADM = Despesas Administrativas 
LB = Lucro Bruto 
 
A parcela IMP deverá considerar os valores de PIS, COFINS e ISS. A provisão para pagamento 
do IRPJ e da CSLL, deverá estar embutida no Lucro Bruto – LB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados serão: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O valor do BDI adotado pela participante do certame é _______________________ 
 

 

........./........./2013. 

____________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal Carimbo da empresa 

  

IMP 

LB 

ADM 

ISS 

PIS 

COFINS 
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ANEXO X 
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL 

 

ATESTADO DE VISTORIA 
 
 
Atesto que a empresa ___________________________________________, CNPJ 

_______________, sediada na Rua _______________________, na cidade de ____ - , por 

intermédio de seu Responsável Técnico, Sr. _______________,registrado no CREA sob o n.º 

____, portador do documento de identidade nº __________ e do CPF n.º _____, vistoriou o 

local onde será executada a obra objeto da Tomada de Preços ......./2013 para os fins previstos 

no Instrumento Convocatório.  

 

 

Data: ____/_____/2013 

 

__________________________________________ 

Representante da Empresa 

 

 

 

__________________________________________ 

Representante do Projeto 
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ANEXO XI 
 
 

MINUTA 
 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº  /2013, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL E 
________________________________, NA FORMA 
ABAIXO: 
 

 
Pelo presente instrumento público, a FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

CIENTIFICO 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 por seu Diretor Executivo, PROF. RILKE TADEU 
FONSECA DE FREITAS, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº MG-1.557.958, 
emitida pela SSP/MG e do CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado na cidade de 
Lavras, MG, na Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nº XXX, na Cidade de Lavras, no Estado de Minas 
Gerais,  doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado  a Empresa ............, inscrita no 
CNPJ sob o nº ..........., situada a ............., n° ....., Bairro ........., Cidade / Estado, doravante 
denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Senhor ......................, R.G. nº 
.................-SSP/Estado, CPF nº ........., residente e domiciliado na cidade de ........./Estado, 
tendo em vista o que consta no Processo nº................, celebram o presente Contrato, 
decorrente da tomada de preço  n.º ............./2013, sob a forma de execução indireta, no 
regime de empreitada integral, realizada nos termo da Lei n.º 8.666, de 21.6.93, com suas 
alterações subsequentes e legislação correlata, sujeitando-se às normas dos 
supramencionados diplomas legais, mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas:  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 Constitui objeto do presente Contrato a edificação de uma área total de 541,94 

m2, formada por um pavimento readequado no subsolo e caixa de escada que interligará essa área aos 

demais pavimentos do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Lavras, de 
propriedade da Universidade Federal de Lavras, conforme o edital e seus Anexos e Proposta da 
CONTRATADA, que passam integrar este Instrumento como se nele transcritos estivessem.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE , além 

das obrigações previstas no edital e seus anexos, se obriga a: 
 1. Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento;  
2. Permitir o livre acesso da CONTRATADA aos locais onde serão realizados os 

serviços;  
3. Fiscalizar a execução dos serviços por um representante da CONTRATANTE, 

a quem compete também anotar no Diário de Obras todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do Contrato, determinando o que for necessário para regularizar as faltas ou 
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defeitos observados, submetendo à autoridade competente da CONTRATANTE o que 
ultrapassar a sua competência, em temo hábil, para adoção das medidas convenientes.  

4. Impedir que terceiros, sem autorização, executem o objeto deste Contrato;  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste 

Contrato,  no edital e seus anexos e na legislação pertinente, as seguintes:  
1. Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, 

as obras e os serviços sejam entregues inteiramente concluídos e acabados, em perfeitas 
condições de uso e funcionamento;  

2. Observar, na execução das obras e dos serviços, as leis, os regulamentos, as 
posturas, inclusive de segurança e medicina do trabalho e de segurança pública, bem como as 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e também a Legislação Ambiental;  

3. Providenciar, a suas expensas, junto aos órgãos competentes, o necessário 
licenciamento das obras e serviços, as aprovações respectivas, inclusive de projetos 
complementares, a ART, o “Alvará de Construção” e a “Carta de Habite-se” bem como o 
fornecimento de placas exigidas pelos órgãos competentes, pela CONTRATANTE. 

 4. Fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão-de-obra 
necessários à instalação e manutenção do canteiro de obras;  

5. Fornecer e utilizar na execução das obras e dos serviços, equipamentos e 
mão-de-obra adequados e materiais novos e de primeira qualidade; 

 6. Executar ensaios, verificações e testes de materiais e de equipamentos ou 
de serviços executados, bem como acompanhamento tecnológico da obra, sempre que 
exigidos pela fiscalização, sem custo adicional para a CONTRATANTE;  

7. Apresentar à CONTRATANTE relação de todos os funcionários que irão 
trabalhar na obra, bem como comunicar imediatamente a CONTRATANTE quando houver 
afastamento de qualquer funcionário;  

8. Realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de 
obrigações previstas na legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, 
mensalmente, cópias autenticadas (em cartório ou por servidor da Autarquia em cotejo com 
os documentos originais) das guias de recolhimento de INSS e FGTS, correspondente ao mês 
de competência do serviço constante na Nota Fiscal, dos empregados e do empregador; a 
GEFIP do mês e os contracheques dos funcionários que irão trabalhar nessa obra.  

9. Remover os entulhos dando correto destino aos mesmos de acordo com a 
legislação vigente, bem como remover as instalações provisórias da obra, ao seu término; 

 10. Dar integral cumprimento ao Projeto Básico, Cronograma Físico-
Financeiro, bem como sua proposta e o edital, os quais passam a integrar este Instrumento, 
independentemente de transcrição; 

 11. Manter no canteiro de obras cronograma físico-financeiro atualizado, 
planilha orçamentária, memorial descritivo, especificações técnicas e cópia das medições;  

12. Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, 
desde os salários do pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato; 

 13. Apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e/ou com 
identificação mediante crachás;  

14. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus 
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, 
dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir; 
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 15. Responsabilizar-se:  
a) por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da área e das 

dependências dos locais onde serão executados os serviços;  
b) por quaisquer acidentes na execução das obras e dos serviços, inclusive 

quanto às redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que 
resultem a destruição ou danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a 
assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo da Obra” e a integral liquidação de 
indenização acaso devida a terceiros;  

c) pela estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as 
suas instalações, responsabilidade esta que, na forma da lei, subsistirá mesmo após a 
aceitação provisória ou definitiva da obra;  

d) pela qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como o 
processo de sua utilização, cabendo-lhe, inclusive, a execução das obras e dos serviços que, 
não aceitos pela fiscalização, devam ser refeitos; 

 e) pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e 
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes à obra, inclusive licença em repartições públicas, 
registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se 
necessário;  

f) pela matrícula individual da obra no Conselho Regional, devendo apresentar 
à CONTRATANTE o documento comprobatório respectivo até 60 (sessenta) dias após a 
assinatura do Contrato;  

g) pela entrega da obra com “Carta de Habite-se” e com as instalações 
definitivas de luz, força, devidamente testadas e aprovadas, em perfeitas condições de uso e 
funcionamento,ligadas às redes públicas, com aprovação da concessionária local.  

h) pela correção dos defeitos notificados pela CONTRATANTE ou pela 
Fiscalização, a CONTRATADA terá 20 (vinte) dias úteis;  

16. Manter no canteiro de obras pela CONTRATADA cópias dos projetos de 
engenharia;  

17. Fornecer, na entrega da obra, todos os projetos atualizados com todas as 
alterações porventura efetuadas durante a execução da obra, sem custo adicional; 

 18. Refazer os serviços, sem ônus para o CONTRATANTE, caso não atendam as 
especificações, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);  

19. Substituir o material incorporado às obras, sem ônus para a 
CONTRATANTE, caso não esteja de acordo com os padrões de qualidade e durabilidade 
necessários;  

20. Providenciar e manter, na obra, Livro Diário, onde serão registradas, pelas 
partes, todas as ocorrências julgadas relevantes;  

20.1. O Livro Diário deverá conter Termo de Abertura assinado por ambas as 
partes, e páginas numeradas, sendo que cada página deverá ser composta de duas vias de 
mesma numeração,sendo uma destacável e uma fixa;  

21. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições da habilitação 
e qualificação exigidas na licitação;  

22. Permitir e facilitar, em seu canteiro de obras, o trabalho de terceiros, 
autorizados pela CONTRATANTE; 

 23. Manter na direção da obra, profissional legalmente habilitado pelo CREA, 
que será (ão) seu(s) preposto(s);  
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24. Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos 

que, por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou indiretamente 
provocar ou causar por si ou por seus empregados, à contratada ou à terceiros; 

 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 
 4.1. O presente Contrato é de R$ ___ (___), de acordo com os valores 

especificados na Proposta e Cronograma Físico-Financeiro. Os preços contratados não serão 
reajustados.  

4.2. Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços a que alude este 
Contrato, correrão à conta dos recursos consignados no Programa de Trabalho FINEP-LAB 
REFERÊNCIA 0792.10,  Nota de Empenho n.º ___, de ___/___/___, no valor de R$ ___ (___).  

 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
 5.1 - O pagamento será efetuado, observadas as seguintes condições: 
 51.1. - A primeira fatura corresponderá à medição do serviço executado, 

mediante fiscalização e aceite pela CONTRATANTE, incluindo a legalização da obra, que não 
poderá ser inferior a 15% (quinze por cento) do valor deste contrato. 

 51.2 - Os pagamentos subsequentes, também ficam condicionados a medição 
mensal feita pela fiscalização, conferência e aceite, não podendo ser inferior a 10% (dez por 
cento) do valor do Contrato.  

5.1.3 - A última fatura fica condicionada ao Termo de Recebimento Definitivo e 
entrega do habite-se do prédio construído, não podendo ser inferior a 10% (dez por cento) do 
valor contratado.  

5.2. O pagamento da primeira parcela do valor do Contrato ficará 
condicionado à apresentação dos seguintes comprovantes, cujas taxas deverão ser pagas pela 
CONTRATADA: 

 a) registro da obra no CREA;  
b) registro da obra no INSS; e  
c) pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos 

responsáveis técnicos.  
5.3. O prazo de pagamento da Nota Fiscal/Fatura discriminada será de até 28 

(vinte e oito) dias úteis, contados a partir da data em que os serviços forem atestados e da 
apresentação do comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se for o caso, e dos 
encargos sociais.  

5.4. O representante da CONTRATANTE deverá conferir os serviços nas datas 
finais de cada período de aferição estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro e atestar o 
pagamento a ser feito à CONTRATADA, por meio de certificado específico.  

5.5. O valor devido pelo serviço executado será determinado pelo 
representante da CONTRATANTE.  

5.6. O valor do serviço realizado deverá referir-se apenas a itens ou a 
atividades incluídas no Cronograma Físico-Financeiro. Itens das obras para os quais nenhuma 
tarifa ou preço tenha sido cotado não serão pagos, considerando-se-lhes cobertos por outros 
preços e tarifas.  

5.7. Caso o representante da CONTRATANTE não concorde com as parcelas de 
desembolso apresentadas poderá alterá-la, determinando o pagamento da quantia aprovada.  

5.8. A CONTRATADA poderá recorrer da decisão do representante da 
CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 



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 
Processo: nº 2012.11.21.01452.vlm 

 
 5.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada 

não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de 
compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data que deveria ter ocorrido o 
pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento, será calculada mediante a aplicação 
da seguinte fórmula:  
 
EM = I x N x VP  
Onde:  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga;  
 I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
 I = (TX) I = (6/100) I = 0,00016438365 365  
TX = Percentual da taxa anual = 6%.  
 

5.10 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em nota 
fiscal /fatura emitida posteriormente à ocorrência.  

 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
 6.1. A vigência do Contrato será de 240 dias consecutivos, contados a partir da 

data de assinatura deste Contrato, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo 
aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de 
defeitos.  

6.2. Na execução do Contrato serão observados os seguintes prazos:  
6.2.1. O prazo de execução do objeto contratual é de 240 dias. 
 6.2.2. O prazo de emissão do Termo de Recebimento Provisório é de 10 (dez) 

dias, contado a partir da comunicação escrita da CONTRATADA informando que a obra foi 
concluída, após verificar o atendimento das condições contratuais. 

 6.2.3. O prazo de emissão do Termo de Recebimento Definitivo é de 20 (trinta) 
dias, contado a partir da emissão do Termo de Recebimento Provisório, após a realização de 
inspeção, comprovando a adequação do objeto aos termos contratuais e desde que não haja 
pendência a solucionar. Para emissão do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA 
deverá apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND) fornecida pelo INSS e a carta habite-se. 

6.3. A execução das obras observará os prazos e as etapas previstas no 
Cronograma Físico-Financeiro que constitui parte integrante deste Instrumento.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL  
7.1. A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ ___ (___), 

correspondente a 5%do valor do Contrato, na modalidade de ____ 
 7.2. A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir 

imperfeições na execução do objeto deste Contrato ou para reparar danos decorrentes da 
ação ou omissão da CONTRATADA ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer 
obrigação resultante ou decorrente de suas ações ou omissões.  

7.3. A autorização contida na Subcláusula anterior é extensiva aos casos de 
multas aplicadas, após esgotado o prazo recursal.  

7.4. A CONTRATADA se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
o valor da garantia que vier a ser utilizado pela CONTRATANTE.  
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7.5. A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo 

saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis.  

7.6. A garantia será restituída, automaticamente, ou por solicitação, somente 
após o término do contrato, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos 
causados à CONTRATANTE.  

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
8.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 I. Advertência;  
II. Multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento não 

cumprido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato. 
 III. Suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e 

impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois)anos;  
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 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, que será 
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  

8.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis.  

8.3. As multas e outras sanções previstas neste Instrumento poderão ser 
relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da CONTRATADA, 
devidamente comprovadas perante a CONTRATANTE. 

 8.4. As multas serão recolhidas, via depósito, à conta da CONTRATANTE. Se a 
CONTRATADA não fizer prova, dentro do prazo de cinco dias, de que recolheu o valor da 
multa, do seus créditos será retido o valor da mesma, corrigido, aplicando-se, para este fim, os 
índices aprovados para atualização dos débitos fiscais.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
9.1. O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste 

Contrato, assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas 
Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante notificação 
expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor 
correspondente às obras realizadas, desde que estejam de acordo com as prescrições ora 
pactuada assegurada a defesa prévia.  

9.2. Este Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos: 
 a) o não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
 c) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento nos prazos estipulados;  
d) o atraso injustificado do início de serviço sem justa causa e prévia 

comunicação à Administração; 
 e) a paralisação do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 

comunicação à Administração;  



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 
Processo: nº 2012.11.21.01452.vlm 

 
f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 

para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  
g) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do 

parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 h) a decretação da falência ou instauração da insolvência civil; 
 i) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;  
j) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa 

que prejudique a execução do Contrato; 
k) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato; 

 l) a supressão, por parte da Administração, dos materiais, acarretando 
modificações do valor inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do 
artigo 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

 m) a suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por 
prazo superior a120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o 
mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas 
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas,assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; n) o atraso 
superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos 
serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar 
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;  

o) a não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para 
execução de obras, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de 
materiais naturais especificadas nos projetos;  

p) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato;  

q) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis; 

 r) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado 
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação, que implique violação da Lei de Licitações ou prejudique a 
regular execução do contrato.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO  
10.1. A publicação do presente Contrato no Diário Oficial, por extrato, será 

providenciada até o 5° dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 
20 (vinte) dias daquela data, correndo as despesas a expensas da CONTRATANTE.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO  
11.1. O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente 

Contrato é o da Justiça Federal da Comarca de Lavras, Estado de Minas Gerais.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  



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 
Processo: nº 2012.11.21.01452.vlm 

 
13.1. Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, 

completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado. E, por assim estarem de pleno acordo, 
assinam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de 
direito, na presença das duas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram.  

 
Lavras,       de de 2013. 

 
 
CONTRATANTE       CONTRATADA 
 

Rilke Tadeu Fonseca de Freitas  Representante legal 
Diretor Executivo   
FUNDECC   
   
 
TESTEMUNHAS: 
 
 

NOME_  NOME Representante legal 
CPF   CPF 
 

 


